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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:

OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNOTICE
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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Condoms; contraceptive, hygienic or prophylactic 
devices; massage apparatus, instruments and 
appliances; electric and electronic message 
apparatus, instruments and appliances; body 
massagers; personal massagers; vibrators; marital 
aids; sex aids; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 10.

קונדומים; אמצעי מניעה, מתקנים היגיינים או אמצעי מניעה;
התקנים, מכשירים ומתקנים לעיסוי; התקנים, מכשירים

ומתקנים חשמליים ואלקטרוניים לעיסוי; מעסים לגוף; מעסים
אישיים; ויברטורים; עזרי נישואין; עזרי סקס; חלקים ומתאמים

עבור כל הפריטים לעיל; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LRC Products Limited

Address: 35 New Bridge Street, London, EC4V 6BW, 
United Kingdom

Identification No.: 47917

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan, Pearl, Cohen Zedek Latzer

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

שם: איתן, פרל, כהן צדק לצר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/09/2004 תאריך הגשה

DUREX PLAY

Trade Mark No. 174730 מספר סימן

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES
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Condoms; included in class 10. קונדומים; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

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

שם: דייויד וולברג, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 178348 מספר סימן

Application Date 08/02/2005 תאריך הגשה
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Management enhancement and provisioning 
software products for mobile and fixed 
telecommunications networks; network management 
software for the telecommunications industry; 
network inventory management software; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods; all included in 
class 9.

מוצרי תוכנה לשיפור והקצאת ניהול עבור רשתות תקשורת
רחק ניידות ונייחות; תוכנות ניהול רשת עבור תעשיית תקשורת
-רחק; תוכנות ניהול מלאי ברשת; חלקים ואביזרים עבור כל

הטובין שלעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMDOCS SYSTEMS LIMITED

Address: Bath, United Kingdom

Identification No.: 62603

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Steinmetz, Haring, Gurman & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: שטיינמץ, הרינג, גרמן ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

CRAMER

Application Date 24/04/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 189638 מספר סימן
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Management enhancement and provisioning 
software products for mobile and fixed 
telecommunications networks; network management 
software for the telecommunications industry; 
network inventory management software; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods; all included in 
class 9.

מוצרי תוכנה לשיפור והקצאת ניהול עבור רשתות תקשורת
רחק ניידות ונייחות; תוכנות ניהול רשת עבור תעשיית תקשורת
-רחק; תוכנות ניהול מלאי ברשת; חלקים ואביזרים עבור כל

הטובין שלעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMDOCS SYSTEMS LIMITED

Address: Bath, United Kingdom

Identification No.: 62603

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Steinmetz, Haring, Gurman & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: שטיינמץ, הרינג, גרמן ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

Trade Mark No. 189639 מספר סימן

Application Date 24/04/2006 תאריך הגשה
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Management advisory services in relation to 
telecommunication business; provision of business 
information and commercial management assistance; 
demonstration of goods; cost price and analysis; all 
included in class 35.

שירותי ייעוץ לניהול ביחס לעסקי תקשורת רחק; אספקת מידע
עסקי וסיוע בניהול מסחרי; תצוגה של סחורות; ניתוח מחירי

עלות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMDOCS SYSTEMS LIMITED

Address: Bath, United Kingdom

Identification No.: 62603

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Steinmetz, Haring, Gurman & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: שטיינמץ, הרינג, גרמן ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

CRAMER

Application Date 24/04/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 189640 מספר סימן
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Management advisory services in relation to 
telecommunication business; provision of business 
information and commercial management assistance; 
demonstration of goods; cost price and analysis; all 
included in class 35.

שירותי ייעוץ לניהול ביחס לעסקי תקשורת רחק; אספקת מידע
עסקי וסיוע בניהול מסחרי; תצוגה של סחורות; ניתוח מחירי

עלות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMDOCS SYSTEMS LIMITED

Address: Bath, United Kingdom

Identification No.: 62603

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Steinmetz, Haring, Gurman & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: שטיינמץ, הרינג, גרמן ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

Trade Mark No. 189641 מספר סימן

Application Date 24/04/2006 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 829/07/2010
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Apparatus and instruments for checking 
(supervision), monitoring viewing, recording, 
transmission, processing or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs, data 
processing equipment and computers; a furniture 
mounted connection units featuring a power source, 
universal power sockets, video, audio, telephone and 
other network connectors; a centrally-controlled 
audio/video system comprised of audio amplification 
providing solutions for the integration of media and 
control in classrooms, training rooms and 
presentation rooms, comprising inter alia wall or 
ceiling-mounted multi-media projectors, wall or 
ceiling audio speakers, process/switcher and power 
unit for audio/video and infrared signals, computer 
software for graphics videos, computer hardware for 
graphics videos, display screens, wall and plate 
electrical controllers for controlling audio, video, lights 
and screens, and optionally, DVD players; control 
channels for providing power and audio and video 
control data to the controllers; devices for extending 
activation capabilities of controllers, including the 
provision of several control options to a control 
system via additional input ports and relays for 
controlling mechanical, audio and/or video systems; 
control systems, computer software, programs and 
associated hardware for the aforementioned 
products; parts and accessories for the 
aforementioned products; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בבדיקה (פיקוח), השגחה, צפיה,
והקלטה, העברה, עיבוד או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים
מגנטיים, דיסקות להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים;
יחידות תקשורת מובנות ברהיטים המציגות מקור כוח, שקעי
כוח אוניברסאליים, ומחברי וידאו, אודיו, טלפון ומחברי רשת
אחרים, מערכת אודיו-וידאו מבוקרת מרכזית המורכבת

מהגברת אודיו המעניקה פתרונות עבור הסכימה של מידע
ובקרה בכיתות לימוד, חדרי הוראה וחדרי תצוגה, הכוללת בין
היתר, מטולי מולטימדיה מורכבי קיר או תקרה, רמקולי אודיו

מורכבי קיר או תקרה, יחידת עיבוד/מיתוג וכוח עבור אודיו/וידאו
ואותות תת-אדום, תוכנות מחשב עבור מצעי וידאו גראפיים,

חומרות מחשב עבור מצעי וידאו גראפיים, מכסי תצוגה, התקני
בקרה חשמליים תקרתיים וצלחתיים עבור השגחת אודיו/וידאו,
תאורות ומסכים, ואופציונאלית, מנגני DVD; ערוצי בקרה עבור

הענקת כוח ונתוני בקרת אודיו ווידאו להתקני ההשגחה;
מתקנים עבור הארכת יכולות הפעלה של בקרים, הכוללים

הענקה  של מספר אפשרויות  בקרה למערכת בקרה באמצעות
נקודות כניסה נוספות וממסרים לבקרה מכאנית, מערכות אודיו
ו/או וידאו; מערכות בקרה; תוכנות, תוכניות מחשב וחומרות
נלוות עבור מוצרים הנזכרים לעיל; חלקים ומתאמים עבור

המוצרים הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KRAMER ELECTRONICS LTD. שם: קרמר אלקטרוניקה בע"מ

Address: 3 Am Veolamo Street, P.O.B. 34499, 
Jerusalem, 95463, Israel

כתובת : רחוב עם ועולמו 3, ת.ד.34499, ירושלים, 95463,
ישראל

Identification No.: 510902026מספר זיהוי: 510902026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KRAMER ELECTRONICS

Application Date 22/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199565 מספר סימן
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Retail and wholesale services; store services;  
advertising and management services; business 
management and operation; office functions; 
distribution services; import and trading services; 
sales promotion  services; business consulting 
services; business information services; public 
relations services; electronic commerce services; 
purchase and rental of advertising space, 
sponsorship services; direct mail advertising, all 
mainly being in the field of apparatus and instruments 
for checking (supervision), monitoring viewing, 
recording, transmission, processing or reproduction 
of sound or images, magnetic data carriers, recording 
discs, data processing equipment and computers, a 
furniture mounted connection units featuring a power 
source, universal power sockets, video, audio, 
telephone and other network connectors, a centrally-
controlled audio/video system comprised of audio 
amplification providing solutions for the integration of 
media and control in classrooms, training rooms and 
presentation rooms, comprising inter alia wall or 
ceiling-mounted multi-media projectors, wall or 
ceiling audio speakers, process/switcher and power 
unit for audio/video and infrared signals, computer 
software for graphics videos, computer hardware for 
graphics videos, display screens, wall and plate 
electrical controllers for controlling audio, video, lights 
and screens, and optionally, DVD players, control 
channels for providing power and audio and video 
control data to the controllers, Devices for extending 
activation capabilities of controllers, including the 
provision of several control options to a control 
system via additional input ports and relays for 
controlling mechanical, audio and/or video systems, 
control systems, computer software, programs and 
associated hardware for the aforementioned 
products, parts and accessories for the 
aforementioned products; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי
פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי
הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; שירותי
ייעוץ מסחרי; שירותי מידע עסקי; שירותי יחסי ציבור; שירותי
מסחר אלקטרוני; קניה והשכרה של שטחי פרסום; שירותי

הענקת חסות; פרסום בדיוור ישיר; כולם בתחום של התקנים
ומכשירים לשימוש בבדיקה (פיקוח), השגחה צפיה והקלטה,
העברה, עיבוד או שיחזור של קול וחוזי, נושאי נתונים מגנטיים,

דיסקות להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים, יחידות
תקשורת מובנות ברהיטים המציגות מקור כוח, שקעי כוח
אוניברסאליים, ומחברי וידאו, אודיו, טלפון ומחברי רשת
אחרים, מערכת אודיו-וידאו מבוקרת מרכזית המורכבת

מהגברת אודיו המעניקה פתרונות עבור הסכימה של מידע
ובקרה בכיתות לימוד, חדרי הוראה וחדרי תצוגה, הכוללת, בין
היתר, מטולי מולטימדיה מורכבי קיר או תקרה, רמקולי אודיו

מורכבי קיר או תקרה, יחידת עיבוד/מיתוג וכוח עבור אודיו/וידאו
ואותות תת-אדום, תוכנות מחשב עבור מצעי וידאו גראפיים,

חומרות מחשב עבור מצעי וידאו גראפיים, מכסי תצוגה, התקני
בקרה חשמליים תקרתיים וצלחתיים עבור השגחת אודיו/וידאו,
תאורות ומסכים, ואופציונאלית, מנגני DVD, ערוצי בקרה עבור

הענקת כוח ונתוני בקרת אודיו ווידאו להתקני ההשגחה,
מתקנים עבור הארכת יכולות הפעלה של בקרים, הכוללים

הענקה  של מספר אפשרויות  בקרה למערכת בקרה באמצעות
נקודות כניסה נוספות וממסרים לבקרה מכאנית, מערכות אודיו
ו/או וידאו, מערכות בקרה, תוכנות, תוכניות מחשב וחומרות
נלוות עבור מוצרים הנזכרים לעיל; חלקים ומתאמים עבור

המוצרים הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KRAMER ELECTRONICS

Application Date 22/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199566 מספר סימן
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Ownersבעלים

Name: KRAMER ELECTRONICS LTD. שם: קרמר אלקטרוניקה בע"מ

Address: 3 Am Veolamo Street, P.O.B. 34499, 
Jerusalem, 95463, Israel

כתובת : רחוב עם ועולמו 3, ת.ד.34499, ירושלים, 95463,
ישראל

Identification No.: 510902026מספר זיהוי: 510902026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י"ח אב תש"ע - 1229/07/2010



Television sets; remote control for household use; 
telephone sets; whole sets of wireless telephones; 
mobile phones; video phones; modems; computers; 
computer peripherals; computer notebooks; 
computer software (recorded); floppy disks; monitors; 
electronic displays; liquid crystal displays; smart 
cards (integrated circuit cards); PDAs; DVDs; set-top 
boxes; sound systems; audio cassette recorders; 
video cassette players and recorders; video 
recorders; video cameras; neon signs; electric 
switches; printed circuits; electric contacts; batteries; 
battery chargers; electric wires; cables; alarms; all 
included in class 9.

מערכות טלוויזיה; בקר רחק לשימוש ביתי; מערכות טלפון;
מערכות שלמות של מכשירי טלפון אלחוטי; טלפונים ניידים;
התקני טלפון וידאו; מודמים; מחשבים; ציוד מחשב היקפי;
פנקסי מחשב; תוכנות מחשב; תוכנות מחשב (מוקלטות) ;
דיסקי תקליטון; משגוחים; התקני תצוגה אלקטרוניים; התקני
תצוגה; גביש נוזלי; כרטיסים חכמים (כרטיסי מעגל סוכם) ;
PDAs; התקני DVD; תיבות סידור-רום; מערכות קול; התקני
הקלטת קלטות אודיו; התקני נגינת והקלטת קלטות וידאו;
התקני הקלטת וידאו; מצלמות וידאו; שלטי ניאון; מתגים

חשמליים; מעגלים מודפסים; התקני מגע חשמליים; סוללות;
התקני טעינת סוללה; תיילים חשמליים; כבלים; אזעקות; כולם

כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KONKA GROUP CO.,LTD.

Address: Shenzhen Special Zone, People's Republic of 
China

Identification No.: 66542

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

KONKA

Application Date 17/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203970 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 1329/07/2010



Class: 16 סוג: 16

U.S.A. , 13/12/2007 ארה"ב , 13/12/2007

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

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

Printed materials, namely, envelopes and cardboard 
and corrugated boxes for shipping and packaging, 
shipping labels and cardboard mailing tubes; all 
included in Class 16.

חומרים מודפסים, כלומר, מעטפות וקרטונים וקופסאות
מעוגלות לשליחה ואריזות, תוויות למשלוח וצינורות קרטון

לשליחה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: United States Postal Service

Address: 475 L'Enfant Plaza SW  , Washington DC, 
U.S.A.

Identification No.: 43068

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Dated 15/07/2008 (Section 16) מיום 15/07/2008 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3,467,678 ארה"ב מספר: 3,467,678

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Trade Mark No. 206868 מספר סימן

Application Date 23/12/2007 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 1429/07/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 13/12/2007 ארה"ב , 13/12/2007

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

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

Sorting, handling, and receiving packages, letters, 
advertisements, catalogs, publications and other 
items of mail; all included in Class 35.

מיון, טיפול וקבלת חבילות,מכתבים ודברי פרסום, קטלוגים,
פרסומים ופריטי דואר אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: United States Postal Service

Address: 475 L'Enfant Plaza SW  , Washington DC, 
U.S.A.

Identification No.: 43068

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Dated 15/07/2008 (Section 16) מיום 15/07/2008 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3,467,678 ארה"ב מספר: 3,467,678

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Trade Mark No. 206869 מספר סימן

Application Date 23/12/2007 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 1529/07/2010



Class: 39 סוג: 39

U.S.A. , 13/12/2007 ארה"ב , 13/12/2007

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

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

Pickup, transportation, and delivery of packages, 
letters, advertisements, catalogs, publications and 
other items of mail by various modes of 
transportation; courier services; packaging articles for 
transportation; all included in Class 39.

איסוף, הובלה וחלוקה של חבילות, מכתבים, דברי פרסום,
קטלוגים, פרסומים ודברי דואר אחרים באמצעים שונים של

הובלה; שירותי שליחויות; פריטי אריזה להובלה; הנכללים כולם
בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: United States Postal Service

Address: 475 L'Enfant Plaza SW  , Washington DC, 
U.S.A.

Identification No.: 43068

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Dated 15/07/2008 (Section 16) מיום 15/07/2008 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3,467,678 ארה"ב מספר: 3,467,678

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Trade Mark No. 206870 מספר סימן

Application Date 23/12/2007 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 1629/07/2010



Design of advertising materials for others; design of 
product information; advertising services, namely, 
creating corporate and brand identity for others; 
import and export agencies; merchandise packaging; 
retail department stores; mail order catalog services 
featuring automobiles, motorcycles and their 
accessories; providing home shopping services in the 
fields of automobiles, motorcycles and their 
accessories by means of television; on-line retail 
store services featuring automobiles, motorcycles 
and their accessories; retail furniture stores; retail 
store services in the field of eyeglasses; retail store 
services featuring electronic appliances and 
electronic materials; automobile dealerships; retail 
automobile parts and accessories stores; vending in 
the fields of jewellery and precious stones; bicycle 
dealerships; retail bicycle parts and accessories 
stores; retail store services featuring machinery and 
equipments; motorcycle dealerships; retail 
motorcycle parts and accessories stores; all included 
in class 35.

עיצוב פרסומות לאחרים; עיצוב מידע למוצרים; שרותי פרסום,
כלומר, יצירת זהות ומותג לאחרים; שירותי יבוא ויצוא; אריזת

מוצרים; חנויות כל בו; שירותי הזמנה בדואר למכוניות,
אופנועים ועזריהם; אספקת שירותי קנייה בתחום הרכבים,
אופנועים ועזריהם באמצעות הטלויזיה; חנויות אינטרנטיות
שבהן רכבים, אופנועים ועזריהם; חנויות לממכר רהיטים;
חנויות שמספקות שירותים בתחום המשקפיים; חנויות
שמספקות שירותים בתחום המכשירים החשמליים

והאלקטרוניים; סוכנויות רכב; חנויות לממכר חלקי רכב ועזרים;
מכר בתחום התכשיטים והאבנים היקרות; סוכנויות למכירת

אופנים; חנויות לממכר חלקי אופניים ועזרים; חנויות המספקות
שירותים בתחום המכונאות וציוד מכונאות; סוכנויות אופנועים;
חנויות לממכר חלקי אופנועים וציוד; כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANYANG INDUSTRY CO., LTD

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 67066

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher & Co., Adv.

Address: BSR Building, 2 Ben Gurion St., Ramat Gan, 
52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר ושות', עו"ד

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

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

תנאים/הודעות

Trade Mark No. 207568 מספר סימן

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 1729/07/2010



Newspapers, magazines and printed media or 
electronic media; all included in class 16.

עיתונים, כתבי עת ודברי דפוס בין במדיה כתובה ובין במדיה
אלקטרונית; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Z.Z. PRODUCING & PRINTING (1987) LTD. שם: צ.צ. הפקות והדפסות (1987) בע"מ

Address: 84 Panorama Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב פנורמה 84  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 17175מספר זיהוי: 17175

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

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

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 207845 מספר סימן

Application Date 21/01/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 1829/07/2010



On-line newspaper; included in class 38. עיתון מקוון על גבי רשת; הנכלל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Z.Z. PRODUCING & PRINTING (1987) LTD. שם: צ.צ. הפקות והדפסות (1987) בע"מ

Address: 84 Panorama Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב פנורמה 84  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 17175מספר זיהוי: 17175

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

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

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 207846 מספר סימן

Application Date 21/01/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 1929/07/2010



Newspapers, magazines and printed media or 
electronic media; all included in class 16.

עיתונים, כתבי עת ודברי דפוס בין במדיה כתובה ובין במדיה
אלקטרונית; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Z.Z. PRODUCING & PRINTING (1987) LTD. שם: צ.צ. הפקות והדפסות (1987) בע"מ

Address: 84 Panorama Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב פנורמה 84  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 17175מספר זיהוי: 17175

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

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

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 207847 מספר סימן

Application Date 21/01/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 2029/07/2010



On-line newspaper; included in class 38. עיתון מקוון על גבי רשת; הנכלל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Z.Z. PRODUCING & PRINTING (1987) LTD. שם: צ.צ. הפקות והדפסות (1987) בע"מ

Address: 84 Panorama Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב פנורמה 84  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 17175מספר זיהוי: 17175

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

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

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 207848 מספר סימן

Application Date 21/01/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 2129/07/2010



Alcoholic beverages excluding whisky and whisky 
based drinks; all included in class 33.

משקאות אכהוליים למעט ויסקי ומשקאות המבוססים על ויסקי;
הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: VARDA BEVERAGES LTD. שם: ורדה משקאות בע"מ

Address: Binyamina, Israel כתובת : בנימינה, ישראל

Identification No.: 513532929מספר זיהוי: 513532929

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zvi Cohen, Adv.

Address: 90 Hachashmonaim Street, P.O.B. 20483, Tel 
Aviv, 61204, Israel

שם: צבי כהן, עו"ד

כתובת : החשמונאים 90, ת.ד.20483, תל אביב, 61204, ישראל

שבלייה
Chevalier

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208311 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 2229/07/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; stationery; all included 
in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; חומרים מודפסים; חומרים לכריכת ספרים; נייר

מכתבים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zurich Insurance Company Ltd

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 67957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FINANCIAL SERVICES 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

Trade Mark No. 209394 מספר סימן

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 2329/07/2010



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

פירסום; ניהול עיסקי; אדמינסטרציה עסקית; שירותי משרד;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zurich Insurance Company Ltd

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 67957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FINANCIAL SERVICES 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

Trade Mark No. 209395 מספר סימן

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 2429/07/2010



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

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zurich Insurance Company Ltd

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 67957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FINANCIAL SERVICES 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

Trade Mark No. 209396 מספר סימן

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 2529/07/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; stationery; all included 
in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; חומרים מודפסים; חומרים לכריכת ספרים; נייר

מכתבים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zurich Insurance Company Ltd

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 67957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 209397 מספר סימן

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 2629/07/2010



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

פירסום; ניהול עיסקי; אדמינסטרציה עסקית; שירותי משרד;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zurich Insurance Company Ltd

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 67957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 209398 מספר סימן

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 2729/07/2010



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

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zurich Insurance Company Ltd

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 67957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 209399 מספר סימן

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 2829/07/2010



Class: 20 סוג: 20

Switzerland , 30/01/2008 שוויץ , 30/01/2008

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

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

Mattresses; beds and parts thereof (not inlcuded in 
other classes); slatted frames and bed undersides; 
cushions; pillows; anatomical pillows not included in 
other classes; seat cushions; pillow materials; all 
included in class 20.

מזרנים; מיטות וחלקיהן (אשר לא כלולים בסוגים אחרים);
מסגרות וחלקים תחתונים למיטות; ריפודים; כריות; כריות
אנטומיות אשר לא כלולות בסוגים אחרים; ריפודים למושב;

מילוי לכריות; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Studio Moderna SA

Address: Lugano, Switzerland

Identification No.: 62798

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

THE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INSTANT MATTRESS MAKEOVER 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

RENEW "THE INSTANT MATTRESS MAKEOVER"

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209794 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 2929/07/2010



Class: 24 סוג: 24

Switzerland , 30/01/2008 שוויץ , 30/01/2008

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

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

Textile goods, not included in other classes, including 
covers, coverlets, mattress covers, covers for 
cushions, bed sheets, blankets, bedding, bed linen 
and bed cloths (bedding); textiles, not included in 
other classes; all included in class 24.

מוצרי אריגה, שלא כלולים בסוגים אחרים, כולל כיסויים, כיסויי
מיטה, מגני מזרן, כיסוים לריפוד, מצעים, שמיכות, מצעי מיטה,
כלי מיטה ואריגי מיטה (מצעים); אריגים, שלא נכללים בסוגים

אחרים; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Studio Moderna SA

Address: Lugano, Switzerland

Identification No.: 62798

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

THE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INSTANT MATTRESS MAKEOVER 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

RENEW "THE INSTANT MATTRESS MAKEOVER"

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209795 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 3029/07/2010



Contact lenses; all included in class 9. עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEAUTY WRAPPED IN COMFORT

Application Date 24/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209905 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 3129/07/2010



Baby powder; toiletries, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hair detanglers, hair spray, body wash 
and skin cleansers, body lotion, moisturizers and skin 
cream, body soap, body powder and body oil; baby 
cologne; baby oil; cotton swabs; pre-moistened 
washcloths; all included in class 3.

אבקה לתינוקות; תמרוקים, שהם שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, מתירי קשרים לשיער, ספריי לשיער, תרחיצי גוף

וחומרי ניקוי לעור, תחליב גוף, קרם לחות וקרם גוף, סבון גוף,
אבקה לגוף ושמני גוף; בשמים לתינוקות; שמנים לתינוקות;

פדים מכותנה; מטליות לחות; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Dated 05/02/2009 (Section 16) מיום 05/02/2009 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 6704779

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
6704779

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Trade Mark No. 210469 מספר סימן

Application Date 11/04/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 3229/07/2010



Retail store services in the field of apparel and 
apparel accessories; providing consumers product 
information and retail services information via the 
Internet; all included in class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות בתחום הלבוש ואביזרי הלבוש; מתן
מידע על מוצרים ומידע על שירותי קמעונאות באמצעות

האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRANGLER APPAREL CORP.

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

Identification No.: 36253

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STOP THINKING

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210549 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 3329/07/2010



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

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

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

ובסטריליזציה ובדחיית חרקים ויתושים; מוצרי מזון המותאמים
לשימוש רפואי; כל המוצרים לעיל הינם בצורת ג'ל או משחה

ו/או כוללים אותם; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LOVE GEL

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210693 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 3429/07/2010



Clothing; included in class 25. בגדים; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

Address: South Soto Street 5401, Vernon, California, 
90058, U.S.A.

Identification No.: 70516

(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

NOT YOUR DAUGHTER'S JEANS

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210924 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 3529/07/2010



Clothing; included in class 25. בגדים; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

Address: South Soto Street 5401, Vernon, California, 
90058, U.S.A.

Identification No.: 70516

(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

The mark consists of two the diagonal crossed 
stiches; the image of trousers does not consist part of 
the mark.

הסימן מורכב מדמות שני תפרים אלכסוניים צולבים; דמות
המכנס אינה מהווה חלק מן הסימן.

Trade Mark No. 210928 מספר סימן

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 3629/07/2010



Medical devices; a sensing device for refractive 
diagnostic and topographical measurement that may 
be associated with laser ablation surgery; included in 
class 10.

התקנים רפואיים; התקן חישה עבור מדידה דיאגנוסטית שוברת
קרני אור וטופוגרפית העשויה להיות קשורה עם ניתוחי הסרה

בלייזר; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Medical Optics, Inc.

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

Identification No.: 53520

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words WAVE and SCAN, 
ADVANCED and STUDIO, separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים WAVE ו-
ADVANCED ,SCAN ו-STUDIO, 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

Trade Mark No. 211119 מספר סימן

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 3729/07/2010



Medical lasers; ophtalmological surgery systems 
comprised of a laser source and optics to deliver 
laser energy to the eye and parts therefore; 
ophthalmic diagnostic equipment and parts therefore; 
instructional manuals, data sheets and product 
folders sold together as a unit for all the 
aforementioned goods; ophthalmic lenses including 
intraocular lenses; included in class 10.

לייזרים רפואיים; מערכות לניתוח אופטלמולוגי הכוללות מקור
לייזר ועדשות לאספקת אנרגיית לייזר לעין וחלקים עבורם; ציוד

דיאגנוסטי לעיניים וחלקים עבורם; ספרי הוראות שימוש,
גליונות מידע ותיקי מוצר הנמכרים יחד כיחידה עבור כל
הסחורות הנ"ל; עדשות עיניים, כולל עדשות תוך-עיניות;

הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Medical Optics, Inc.

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

Identification No.: 53520

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

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

Trade Mark No. 211121 מספר סימן

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 3829/07/2010



Business research and business consultation 
services; all included in class 35.

שירותי מחקר עסקי וייעוץ עסקי; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brand Velocity, Inc.

Address: 3455 Peachtree Road, NE  , Atlanta, GA, U.S.A.

Identification No.: 68412

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

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

BRAND 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

BRAND VELOCITY

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211238 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 3929/07/2010



Class: 31 סוג: 31

European Community Trade Mark , 06/11/2007 איחוד האירופי לסימני מסחר , 06/11/2007

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

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

Pepper plants, propagating material and fruits; all 
included in class 31.

צמחי פלפל, חומרי ריבוי ופירות; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hazera Genetics Ltd. שם: הזרע ג'נטיקס בע"מ

Address: Berurim  , M.P Shikmim, 79837, Israel כתובת : ברורים  , ד.נ. שקמים, 79837, ישראל

Identification No.: 520044215מספר זיהוי: 520044215

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACE Peppers

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211266 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 4029/07/2010



Delivery services;  included in class 39. שירותי משלוחים; הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Nissim Vaknin שם: ניסים וקנין

Address: 2/29 Zalman Shinor street  , Natania, Israel כתובת : רחוב זלמן שניאור 2/29  , נתניה, ישראל

Identification No.: 392898495מספר זיהוי: 392898495

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Erez & Co., Adv.

Address: 10 Ben Gurion St.  , Ramat Gan, 52573, Israel

שם: שי ארז ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 10  , רמת גן, 52573, ישראל

איידיליבר
Ideliver

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211381 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 4129/07/2010



Electrical household appliances and products 
including washing machines or dishwashers, ironing 
machines; electric motor and compressor units for 
refrigeration installation and apparatus; electric 
grinders and crushers for household purposes; 
peeling machines; food grating machines, mixers; 
electric egg beaters; all included in class 7.

כלים ומוצרים חשמליים למשק הבית כולל מכונות כביסה או
מדיחי כלים, מכונות גיהוץ; יחידות מנוע ומדחס חשמליות עבור
מתקני והתקני קירור; מטחנות ומועכים חשמליים למשק הבית;
מכונות קילוף; מכונות לגירור מזון, מערבלים; מטרפות ביצים

חשמליות; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THOMSON

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 55029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

SABA

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211548 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 4229/07/2010



Class: 33 סוג: 33

European Community Trade Mark , 30/01/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/01/2008

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

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

Alcoholic beverages; spirits; spirit based drinks; 
liqueurs; distilled beverages; whiskies; malts; 
beverages made from or containing whiskies; 
beverages made from or containing malts; aperitifs; 
cocktails; ready-to-drink alcoholic drinks; excluding 
brandy and brandy based drinks; all included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים; משקאות חריפים; שתייה מבוססת על
משקה חריף; ליקרים; משקאות מזוקקים; ויסקיים; מלטים;
משקאות העשויים או מכילים ויסקיים; משקאות העשויים או
מכילים מלטים; אפריטיפים; קוקטליים; שתייה אלכוהולית
מוכנה לשתיה; לא כולל ברנדי ומשקאות על בסיס ברנדי;

הנכללים כולם סוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LIVE WITH CHIVALRY

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211819 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 4329/07/2010



Class: 33 סוג: 33

European Community Trade Mark , 30/01/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/01/2008

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

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

Alcoholic beverages; spirits; spirit based drinks; 
liqueurs; distilled beverages; whiskies; malts; 
beverages made from or containing whiskies; 
beverages made from or containing malts; aperitifs; 
cocktails; ready-to-drink alcoholic drinks; excluding 
brandy and brandy based drinks; all included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים; משקאות חריפים; שתייה מבוססת על
משקה חריף; ליקרים; משקאות מזוקקים; ויסקיים; מלטים;
משקאות העשויים או מכילים ויסקיים; משקאות העשויים או
מכילים מלטים; אפריטיפים; קוקטליים; שתייה אלכוהולית
מוכנה לשתיה; לא כולל ברנדי ומשקאות על בסיס ברנדי;

הנכללים כולם סוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CHIVALRY

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211820 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 4429/07/2010



Varied contents, publicatin, information servvices, 
search engine and online index information, in the 
legal area useing the Internet; all included in class 
42.

שירותי מידע, תוכן, פרסום , מנוע חיפוש ואינדקס מקון בתחום
המשפט באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzhak Levi Legal Services שם: יצחק לוי שירותי עריכת דין

Address: 23 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

Identification No.: 513255489מספר זיהוי: 513255489

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin  , Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word ליטיגאטור but when it
appears alone or when it is the main or principal word
in a mark.

רישום הסימן לא יעניק זכות שימוש ייחודית במילה ליטיגאטור,
אלא כשהיא לבדה או כשהיא המילה העיקרית או הראשית

בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ליטיגטור
Litigator

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212197 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 4529/07/2010



Pharmaceutical vitamins and preparations for 
reducing levels of Homocysteine; all included in class 
5.

ויטאמינים ותכשירים רוקחיים להפחתת רמות של הומוציסטאין;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street  , Hod-Hasharon, 45240, 
Israel

כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

B שלוש

Application Date 23/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212342 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 4629/07/2010



Pharmaceutical vitamins and preparations for 
reducing levels of Homocysteine; all included in class 
5.

ויטאמינים ותכשירים רוקחיים להפחתת רמות של הומוציסטאין;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street  , Hod-Hasharon, 45240, 
Israel

כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

SHALOSH B

Application Date 23/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212343 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 4729/07/2010



Advertising services; business management 
services; business management of hotels, spas, food 
outlets, and beverage outlets, offices, business 
centres, department stores, shopping centres, retail 
and wholesale outlets; business management 
consultancy, hotel management consultancy, spa 
management consultancy, business management 
consultancy relating to food and beverages; business 
advisory services relating to franchising; business 
administration; office functions; organization of 
conventions and exhibitions for business and 
commercial purposes; sales services; retail services; 
mail order services; sales services via the Internet; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a hotel, food and 
beverage outlet, office tower, convention centre, 
department store, or wholesale outlet, from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means of 
telecommunications, or from a general merchandise 
global communications network web site; compilation 
of mailing lists; mail, telephone and all other 
communication and telecommunication ordering 
services; direct mail advertising; business advisory 
and business management services; display services 
for merchandise; publicity services; marketing and 
promotional services, market analysis and research; 
incentive awards programs, including for guests at 
hotels and resorts; incentive award programs for 
customers at spas; incentive awards programs for 
credit card users; operation of customer loyalty 
programs; private resident club services, namely 
providing office facilities for use by members and 
residents; import-export agency services; 
procurement and buying of goods on behalf of a 
business; window dressing; including all of the 
aforesaid services provided electronically or online 
from a computer database or via the Internet; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services; all included in 
Class 35.

שירותי פרסום; שירותי ניהול עסקים; ניהול עסקים של מלונות,
ספא, חנויות עודפים למזון, וחנויות עודפים למשקאות,

משרדים, מרכזי עסקים, חנויות כלבו, קניונים, חנויות עודפים
קמעוניות וסיטונאות; יעוץ ניהול עסקים, יעוץ ניהול מלונות, יעוץ
ניהול ספא, יעוץ ניהול עסקים הקשור למזון ומשקאות; שירותי
יעץ עסק הקשור לזכיינות; מנהל עסקים; פעילויות משרדיות;
ארגון של ועידות ותערוכות למטרות עסק ומסחרי; שרותי

מכירות; שרותי קמעוני; שרותי הזמנות בדואר; שרותי מכירות
דרך האינטרנט; הבאה ביחד, לטובת אחרים, של מגוון טובין,
לאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש באופן נוח טובין אלו במלון,
חנות עודפים למזון ומשקאות, מגדל משרדי, מרכז כנסים,

חניות כלבו, או חנות עודפי סיטונות, מקטלוג סחורה כללי דרך
הזמנה בדואר או באמצעות תקשורות-רחק, או מאתר ברשת
תקשרת גלובלי של סחורה כללי; ההדרה של רשימת דיוור;
שרותי הזמנה בדואר, בטלפון ובכול תקשורת ותקשורת-רחק
אחרות; פרסום דיוור ישיר; שרותי יעץ עסקי וניהול עסקי;

שרותי תצוגה לסחורות; שרותי פרסום; שרותי שיווק וקידום,
ניתוח ומחקר שוק; תוכניות פרסים ועידודים, וכולל לאורחי
מלונות ומקום נופש; תוכניות פרסי עידוד וללקוחות בספא;
תוכניות פרסי עידוד ולמשתמשי כרטיס אשראי; הפעלה של
תוכניות לקוחות נאמנות; שרותי מועדון תושב פרטי, דהיינו
אספקה של מתקנים משרדים למשמשים לחברים ותושבים;

שרותי סוכנות יבוא-יצוא; רכישה וקנייה של טובין על דעת עסק;
עיצוב חלונות ראווה; כולל כול השירותים הנזכרים לעיל

המסופקים באופן אלקטרוני או מקוון ממאגר מידע ממוחשב או
דרך האינטרנט; שירותי מידע, יעץ ויעוץ הקשורים לשירותים

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FAIRMONT

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212390 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 4829/07/2010



Owners

Name: Fairmont Hotels & Resorts International PLtd.

Address: Budapest, Hungary

Identification No.: 68714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ח אב תש"ע - 4929/07/2010



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

חינוך; הוראה; ארגון וניהול של תחרויות, מופעים, אירועים,
סמינרים, הרצאות, ועידות, שעורים ותערוכות; שירותי הפקת
סרטים, תוכניות טלוויזיה ורדיו; שירותי הוצאה לאור; פרסום
והוצאת ספרים, כתבי עת ודברי דפוס נוספים כמו גם תיווכים
אלקטרוניים מתאימים לרבות סרטי וידאו ואודיו, תקליטורים,

קלטות, דיסקים ותקליטים; שירותי מידע וייעוץ הקשורים לחינוך
או להוראה המסופקים באופן מקוון מבסיס נתונים או

מהאינטרנט; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים; הנכללים
כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

MOSAIC

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212412 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 5029/07/2010



Collecting, processing, preserving, cryoprerving, 
esaming and banking stem cells from  umbilical cord 
blood samdples and.or from bone marrow and/or 
from peripheral bloos and.or from fat; all included in 
class 44.

שירותי איסוף, עיבוד, שימור, הקפאה, בחינה ואחסון של תאי
גזע מדם חבל הטבור ו/או מח העצם ו/או מדם פריפרי ו/או

משומן; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TEVE-CELL ISRAEL LTD. שם: טבע-סל ישראל בע"מ

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

Identification No.: 513746537מספר זיהוי: 513746537

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

תאים של תקווה
CELLS OF HOPE

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212433 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 5129/07/2010



Collecting, processing, preserving, cryoprerving, 
esaming and banking stem cells from  umbilical cord 
blood samdples and.or from bone marrow and/or 
from peripheral bloos and.or from fat; all included in 
class 44.

שירותי איסוף, עיבוד, שימור, הקפאה, בחינה ואחסון של תאי
גזע מדם חבל הטבור ו/או מח העצם ו/או מדם פריפרי ו/או

משומן; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TEVE-CELL ISRAEL LTD. שם: טבע-סל ישראל בע"מ

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

Identification No.: 513746537מספר זיהוי: 513746537

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ביוטי-סל
BEAUTY-CELL

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212434 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 5229/07/2010



Non-medicated facial and body preparations, namely, 
foaming cleansing pads, astringent, facial scrub, 
facial wash, body scrub, body wash, cleansing bar, 
mask, oil-free acne wash, cream cleanser, foam 
cleanser, gel cleanser, oil-free moisturizer, anti-
wrinkle anti-blemish cream, acne mark fading peel, 
combination cleanser/mask, 3-in-1 hydrating acne 
treatment, spot treatment cream, spot treatment gel, 
and treatment pads; all included in class 3.

תכשירים לא תרופתיים לפנים ולגוף, דהיינו, פדים מוקצפים
לניקוי, חומר עוצר דימום, (תכשיר) לקרצוף פנים, רחיצת פנים,
קרצוף גוף, רחיצת גוף, סבון מוצק ניקוי, מסיכה, רחיצת אקנה
ללא שומן, קרם ניקוי, קצף לניקוי, ג'ל לניקוי,תכשיר לחות ללא
שומן, קרם נגד קמטים ונגד פגמי עור, תכשיר פיילינג לטשטוש
סימני אקנה, צרוף תכשיר ניקוי/מסיכה, -3 ב- 1 טיפול באקנה
על בסיס מים, קרם לטיפול בכתמי עור, ג'ל לטיפול בכתמי עור,

ופדים טיפוליים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NEUTROGENA CORPORATION

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 7942

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

VISIBLY CLEAR

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213034 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 5329/07/2010



Medicated facial and body preparations, namely, 
foaming cleansing pads, astringent, facial scrub, 
facial wash, body scrub, body wash, cleansing bar, 
mask, oil-free acne wash, cream cleanser, foam 
cleanser, gel cleanser, oil-free moisturizer, anti-
wrinkle anti-blemish cream, acne mark fading peel, 
combination cleanser/mask,  3-in-1 hydrating acne 
treatment, spot treatment cream, spot treatment gel, 
treatment pads and medicated foundation; all 
included in class 5.

תכשירים רפואיים לפנים ולגוף, דהיינו, פדים מוקצפים לניקוי,
חומר עוצר דימום, (תכשיר) לקרצוף פנים, רחיצת פנים, קרצוף
גוף, רחיצת גוף, סבון  ניקוי מוצק, מסיכה, רחיצת אקנה ללא
שומן, קרם ניקוי, קצף לניקוי, ג'ל לניקוי, תכשיר לחות ללא

שומן, קרם נגד קמטים ונגד פגמי עור, תכשיר פיילנג לטשטוש
סימני אקנה, צרוף תכשיר ניקוי/מסיכה, -3 ב- 1 טיפול באקנה
על בסיס מים, קרם לטיפול בכתמי עור, ג'ל לטיפול בכתמי עור,

פדים טיפוליים ויסודות רפואיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NEUTROGENA CORPORATION

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 7942

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

VISIBLY CLEAR

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213035 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 5429/07/2010



Wines; sparkling wines; grappa; liqueurs and 
alcoholic beverages (except beer); all included in 
class 33.

יינות; יינות תוססים; גרפה; ליקרים ומשקאות אלכוהוליים
(למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CANTINE LEONARDO DA VINCI SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA

Address: 291 Via Provinciale di Mercatale, VINCI (FI),  
50059, Italy

Identification No.: 68949

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

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

LEONARDO

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213224 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 5529/07/2010



Wines; sparkling wines; grappa; liqueurs and 
alcoholic beverages (except beer); all included in 
class 33.

יינות; יינות תוססים; גרפה; ליקרים ומשקאות אלכוהוליים
(למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CANTINE LEONARDO DA VINCI SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA

Address: 291 Via Provinciale di Mercatale, VINCI (FI),  
50059, Italy

Identification No.: 68949

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

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

DA VINCI

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213225 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 5629/07/2010



Computer software and programs used in the 
management of libraries, information centers, 
databases, archives, museums, research centers 
and information resources; computer software and 
programs used in creating, archiving, indexing, 
searching, managing and display databases, 
libraries, information centers, archives, museums, 
research centers, texts, information resources and 
digital resources and collections; computer software 
and programs for user portal for the academic 
environment; all included in class 9.

תוכנות ותוכניות מחשב המשמשות בניהול ספריות, מרכזי
מידע, מאגרי נתונים, ארכיבים, מוזיאונים, מרכזי מחקר

ומקורות מידע; תוכנות ותוכניות מחשב המשמשות ביצירה,
יצירת ארכיון, מיפוי, חיפוש, ניהול והצגה של ספירות, מרכזי
מידע, ארכיבים, מוזיאונים, מרכזי מחקר, טקסטים, מאגרי
נתונים, מקורות מידע ומקורות ואוספים דיגיטליים; תוכנות
מחשב ותוכניות מחשב לשימוש עם פורטל משתמש עבור

סביבה אקדמית; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

DEEP SEARCH

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213283 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 5729/07/2010



Computer services; programming services; computer 
consultations; design and developing services 
relating to computer software and programs; 
installation, updating and maintenance of computer 
software and programs; computer systems analysis; 
technical support services relating to computer 
hardware, software and programs; search engine 
services; processing and extracting searchable data 
and information; creating searchable information 
centers and databases; searching and managing 
services relating to information centers, databases, 
archives, texts and digital resources and collections, 
consulting services relating to the aforementioned 
services; all included in class 42.

שירותי מחשב; שירותי תכנות; שירותי ייעוץ מחשבים; שירותי
תכנון ופיתוח תוכנות ותוכניות מחשב; שירותי התקנה, עדכון

ואחזקה של תוכנות ותוכניות מחשב; שירותי אבחון של מערכות
מחשב; שירותי תמיכה טכנית בנוגע לחומרות, תוכנות ותוכניות
מחשב; שירותי מנוע חיפוש; שירותי עיבוד ומיצוי מידע ונתונים
המוגשים בחיפוש; שירותי יצירת מרכזי מידע ומאגרי נתונים
שניתן לחפש בהם; שירותי חיפוש וניהול של מרכזי מידע,
מאגרי נתונים, ספריות ארכיבים, טקסטים מקורות ואוספים
דיגיטליים; שירותי ייעוץ בנוגע לשירותים הנזכרים לעיל; כולם

כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

DEEP SEARCH

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213284 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 5829/07/2010



Maintenance and repair of communication
equipment; repair and Holding of communication
facilities and equipment; maintenance and repair of
communication facilities and equipment;
maintenance and repair of telephones, modems and
multi-channel\satellite decoders; maintenance and
repair of UPS systems, private switchboards, public
payphones and electronic cards; maintenance and
repair of communication boxes, street boxes and
remote units; maintenance and repair of electricity
devices installed within buildings and in street boxes;
maintenance and repair of vehicle equipment and
mobile units; maintenance and
repair of cables; renovation and painting of
communication equipment; all included in class 37.

תיקון ותחזוקה של ציוד תקשורת; תיקון ואחזקה של אביזרים
ומתקני תקשורת; תיקון ותחזוקה של מתקנים ומכשירים
לתקשורת; תיקון ותחזוקה של טלפונים, מודמים, מפענחי

לווין/טלויזיה רב ערוצית; תיקון ותחזוקה של מערכות אל-פסק
(UPS), מרכזיות פרטיות, טלפונים ציבוריים, כרטיסים

אלקטרוניים; תיקון ותחזוקה של ארונות תקשורת, ארונות
רחוב, יחידות רחק; תיקון ותחזוקה של מתקני חשמל מותקנים
בבניינים ושל מתקנים בבניינים ובארונות רחוב; תיקון ותחזוקה
של מתקני רכבים ונידות שירות; תיקון ותחזוקה של כבלים;
שיפוץ וצביעה של ציודי תקשורת; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

,Tel Aviv, 61620 ,62086.ת.ד ,Azrieli Center 2 : כתובת
Israel

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן,
52520, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word טק and the phrase פתרונות
.but in the combination of the mark ,ומעבדות תקשורת

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה טק ובצירוף
פתרונות ומעבדות תקשורת, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213298 מספר סימן

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 5929/07/2010



Maintenance and repair of communication
equipment; repair and holding of communication
facilities and equipment; maintenance and repair of
communication facilities and equipment;
maintenance and repair of telephones, modems and
multi-channel\satellite decoders; maintenance and
repair of UPS systems, private switchboards, public
payphones and electronic cards; maintenance and
repair of communication boxes, street boxes and
remote units; maintenance and repair of electricity
devices installed within buildings and in street boxes;
maintenance and repair of vehicle equipment and
mobile units; maintenance and
repair of cables; renovation and painting of
communication equipment; all included in class 37.

תיקון ותחזוקה של ציוד תקשורת; תיקון ואחזקה של אביזרים
ומתקני תקשורת; תיקון ותחזוקה של מתקנים ומכשירים
לתקשורת; תיקון ותחזוקה של טלפונים, מודמים, מפענחי

לווין/טלויזיה רב ערוצית; תיקון ותחזוקה של מערכות אל-פסק
(UPS), מרכזיות פרטיות, טלפונים ציבוריים, כרטיסים

אלקטרוניים; תיקון ותחזוקה של ארונות תקשורת, ארונות
רחוב, יחידות רחק; תיקון ותחזוקה של מתקני חשמל מותקנים
בבניינים ושל מתקנים בבניינים ובארונות רחוב; תיקון ותחזוקה
של מתקני רכבים ונידות שירות; תיקון ותחזוקה של כבלים;
שיפוץ וצביעה של ציודי תקשורת; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן,
52520, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213299 מספר סימן

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 6029/07/2010



Industrial design; included inclass 42. עיצוב תעשייתי; הנכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TOOLBOX LTD. שם: טולבוקס עיצוב והפקה בע"מ

Address: 1 Harechev Street  , Tel Aviv, 67771, Israel כתובת : רחוב הרכב 1  , תל אביב, 67771, ישראל

Identification No.: 514121292מספר זיהוי: 514121292

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Hay, Adv.

Address: 3a Hataas St.  , Ramat Gan, 52512, Israel

שם: דן חי, עו"ד

כתובת : רחוב התע"ש 3א'  , רמת גן, 52512, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words IDEA, DESIGN, 
PRODUCT separately, but in the combination of the 
mark.

,IDEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DESIGN, PRODUCT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213306 מספר סימן

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 6129/07/2010



Repair, maintenance, installation of 
telecommunication apparatus; repair, maintenance, 
inspection of automobiles and their parts; repair, 
maintenance of vehicle washing installations; rental 
of vehicle washing installations; vehicle cleaning, 
vehicle polishing; all included in class 37.

תיקון, תחזוקה, התקנה של מכשירי טלקומוניקציה; תיקון,
תחזוקה, פיקוח של רכבי אוטומוביל וחלקיהם; תיקון, תחזוקה
של התקנים לשטיפת רכב; השכרה של התקנים לשטיפת רכב;

ניקיון רכב, הברקת רכב; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Trade Mark No. 213392 מספר סימן

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 6229/07/2010



Pharamaceutical preparations, namely, analgesics, 
antipyretics, laxative, stool softener, vitamins, 
fluidifying, aminoacids, antibiotics, antiviral; food for 
babies; material for stopping teeth, dental wax; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, סמי הרדמה, מורידי חום, משלשלים,
מרככי צואה, ויטמינים, מנזלים, חומצות אמינו, אנטיביוטיקה,
נוגדי וירוסים; מזון לתינוקות; חומרים למילוי שיניים, שעוה
המשמשת לריפוי שיניים; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי

פטריות וקוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Esseco S.r.l.

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

Identification No.: 68998

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ESSECO

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213419 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 6329/07/2010



Class: 23 סוג: 23

Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

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

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

Yarns and threads for textile use, including yarns and 
threads of natural fibres, woollen thread and yarn; 
wool including spun wool; all included in class 23.

חוטים ופתילים לשימוש בטקסטיל, כולל חוטים ופתילים
מסיבים טבעיים, חוטי ופתילי צמר; צמר כולל צמר אריגה; הכל

כלול בסיווג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words AUSTRALIAN WOOL, 
INNOVATION and LIMITED, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN WOOL, INNOVATION ו-LIMITED, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213678 מספר סימן

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 6429/07/2010



Class: 25 סוג: 25

Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

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

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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words AUSTRALIAN WOOL, 
INNOVATION and LIMITED, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN WOOL, INNOVATION ו-LIMITED, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213680 מספר סימן

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 6529/07/2010



Class: 23 סוג: 23

Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

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

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

Yarns and threads for textile use, including yarns and 
threads of natural fibres, woollen thread and yarn; 
wool including spun wool; all included in class 23.

חוטים ופתילים לשימוש בטקסטיל, כולל חוטים ופתילים
מסיבים טבעיים, חוטי ופתילי צמר; צמר כולל צמר אריגה; הכל

כלול בסיווג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words AUSTRALIAN WOOL, 
INNOVATION and LIMITED, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN WOOL, INNOVATION ו-LIMITED, אלא

בהרכב הסימן.

The mark is limited to the colour PALE GOLD 
(Pantone Colour No. PMS 7497) as shown in the  
mark.

הסימן מוגבל לצבע זהב חיוור הנראה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213684 מספר סימן

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 6629/07/2010



Class: 24 סוג: 24

Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

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

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

Textile and textile goods including woven and knitted 
goods in this class, textile and textile goods of natural 
fibres; woollen cloth; woollen fabrics; bed blankets, 
bed clothes, bed covers, bedspreads, knitted fabric, 
textile linings, pillow cases, quilts; table covers; all 
included in class 24.

טקסטיל ומוצרי טקסטיל כולל מוצרים ארוגים וסרוגים בסיווג
זה, טקסטיל ומוצרי טקסטיל מסיבים טבעיים; דברי טקסטיל

מצמר; אריגי צמר; שמיכות מיטה, כיסויים, כיסויי מיטה, אריגים
סרוגים, ריפוד טקסטיל, ציפיות כריות, שמיכות פוך; הכל כלול

בסיווג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words AUSTRALIAN WOOL, 
INNOVATION and LIMITED, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN WOOL, INNOVATION ו-LIMITED, אלא

בהרכב הסימן.

The mark is limited to the colour PALE GOLD 
(Pantone Colour No. PMS 7497) as shown in the  
mark.

הסימן מוגבל לצבע זהב חיוור הנראה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213685 מספר סימן

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 6729/07/2010



Class: 25 סוג: 25

Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

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

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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words AUSTRALIAN WOOL, 
INNOVATION and LIMITED, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN WOOL, INNOVATION ו-LIMITED, אלא

בהרכב הסימן.

The mark is limited to the colour PALE GOLD 
(Pantone Colour No. PMS 7497) as shown in the  
mark.

הסימן מוגבל לצבע זהב חיוור הנראה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213686 מספר סימן

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 6829/07/2010



Class: 24 סוג: 24

Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

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

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

Textile and textile goods including woven and knitted 
goods in this class, textile and textile goods of natural 
fibres; woollen cloth; woollen fabrics; bed blankets, 
bed clothes, bed covers, bedspreads, knitted fabric, 
textile linings, pillow cases, quilts; table covers; all 
included in class 24.

טקסטיל ומוצרי טקסטיל כולל מוצרים ארוגים וסרוגים בסיווג
זה, טקסטיל ומוצרי טקסטיל מסיבים טבעיים; בגדי צמר; אריגי
צמר; שמיכות מיטה, כיסויים,כיסויי מיטה, אריגים סרוגים,
ריפוד טקסטיל, ציפיות כריות, שמיכות פוך; הכל כלול בסיווג

.24

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words AUSTRALIAN WOOL, 
INNOVATION and LIMITED, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN WOOL, INNOVATION ו-LIMITED, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213700 מספר סימן

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 6929/07/2010



Optical instruments, optical apparatus, spectacles, 
sunglasses, cases for spectacles, frames, 
eyeglasses, opera glasses, parts, component, 
accessories and cases for all the aforementioned 
goods; all included in class 9.

מכשירים אופטיים, מתקנים אופטיים, משקפיים, משקפי שמש,
נרתיקים למשקפיים, מסגרות, משקפי ראייה, משקפת לאופרה,
חלקים, רכיב, אביזרים ונרתיקים לכל הטובין הנזכרים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18  , 20121 Milano, Italy

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213809 מספר סימן

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 7029/07/2010



Automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sports cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefor; tractors; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, קרונות, משאיות, רכבי טנדרים, כלי רכב לשימושי
ספורט, אוטובוסים, רכבי פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי מרוץ,
מכוניות משא, מלגזות, טרקטורים לגרירה (טרקטורים), חלקים
ומתאמים מבניים עבורם; טרקטורים; אזעקות כנגד גניבות
לרכבים; טלאי גומי דביק לתיקון גלגלים או צמיגים; הנכללים

כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

GT-R רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NISSAN GT-R

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213818 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 7129/07/2010



Computer software and computer programmes for 
use in the establishment of an e-commerce 
marketplace relating to financial services, brokerage, 
financial markets and the sale of financial products; 
software providing financial and banking solutions 
including foreign exchange and foreign  exchange 
transaction services; CD roms and electronic 
publications containing information relating to 
financial services, brokerage, financial markets and 
the sale of financial products; downloadable audio 
files/multimedia files, text files, emails, written 
documents, audio material and video material 
featuring information in the field of foreign, exchange 
and banking, and financial products supplied on-line 
from a database or from facilities provided on the 
Internet or other network; included in class 9.

תוכנות ותוכניות מחשב לשימוש בהקמת שוק מסחרי מקוון
המתייחס לשירותים פיננסיים, תיווך, שווקים פיננסיים ומכירה
של מוצרים פיננסיים; תוכנות המספקות פתרונות פיננסיים
ובנקאיים כולל סחר חוץ ושירותי עסקאות סחר חוץ; סי. די.
רומים ופרסומים המכילים אינפורמציה בקשר לשירותים
פיננסיים, תיווך, שווקים פיננסיים ומכירת מוצרים פיננסים;

קבצי שמע/קבצי מולטימדיה הניתנים להורדה, קבצי מלל, דואר
אלקטרוני, מסמכים כתובים, חומרי אודיו וחומרי וידאו המציגים
מידע בתחום סחר חוץ ובנקאות, ומוצרים פיננסיים המסופקים
באופן מקוון ממאגר מידע או מאמצעים המוענקים באינטרנט או

ברשת אחרת; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Royal Bank of Scotland Group plc

Address: 36 St Andrew Square  , Edinburgh, United 
Kingdom

Identification No.: 58744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FXMICROPAY

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214002 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 7229/07/2010



Interactive database information services; provision 
of Internet links from one website to other websites; 
computer programming; creation, installation, 
servicing and maintenance of computer software; 
information technology support and consultancy 
services; information and advisory services relating 
to all the aforesaid services; including information 
provided online; all for use in the field of finance, 
foreign exchange and banking; included in class 42.

שירותי מידע למסד נתונים אינטראקטיבי; אספקת קישורי
אינטרנט מאתר אינטרנט אחד לאתרים אחרים; תיכנות

מחשבים; יצירה, התקנה, שירות ותחזוקה של תוכנות מחשב;
תמיכת טכנולוגיות אינפורמציה ושירותי ייעוץ; שירותי אספקת
מידע וייעוץ הקשורים לכל השירותים הנ"ל, כולל מידע המסופק
און ליין; הכל לשימוש בתחום הכספים, סחר חוץ ובנקאות;

הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Royal Bank of Scotland Group plc

Address: 36 St Andrew Square  , Edinburgh, United 
Kingdom

Identification No.: 58744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FXMICROPAY

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214004 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 7329/07/2010



Apparatus for  recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, sound recording discs; data processing 
equipment and computers, including animated 
cartoons; amusement apparatus adapted for use with 
an external display screen or monitor; antennas; 
editing appliances for cinematographic films; 
computer programs [downloadable software]; data 
processing apparatus; electronic downloadable 
publications; cinematographic films; optical data 
carriers; optical discs; apparatus for the remote 
control; sound recording carriers; tapes for sound 
recording; sound reproducing apparatus; tape 
recorders; television sets; films for television; 
transmitters (telecommunication); video cassettes; 
video films; video screens; video recorders; video 
tapes; all included in class 9.

התקן להקלטה, שידור או הפקה של קול או תמונה; נשאי מידע
מגנטי; דיסקים להקלטת קול; מחשבים וציוד לעיבוד מידע, כולל
סרטונים מונפשים; מערכת בידור מותאמת לשימוש עם מסך או
מוניטור לתצוגה חיצונית, אנטנות; מוצרים לעריכה של סרטי

קולנוע; תוכנות מחשב (הניתנות להורדה); פרסומים
אלקטרונים הניתנים להורדה; סרטים קולנועיים; נשאי מידע
אופטי; דיסקים אופטיים; התקן לשליטה מרחוק; נשאי הקלטת

קול; קלטות להקלטת קול; התקן להפקת קול; מכשירים
להקלטה על גבי קלטות; מכשירי טלוויזיה; סרטים המיועדים
לטלוויזיה; משדרים (טלקומוניקציה); קלטות וידאו; סרטי וידאו;
מסכי וידאו; מקלטי וידאו; קלטות וידאו; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NTV Broadcasting Company

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69155

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HTB-RESPECT

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214036 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 7429/07/2010



Operating a bonus system for use of flights, hotels, 
rental cars  and credit cards, included in Class 36.

הפעלת מערכת בונוסים לשימוש לגבי טיסות, בתי מלון,
מכוניות השכרה וכרטיסי אשראי, הנכללת בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DEUTSCHE LUFTHANSA 
AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Koln, Germany

Identification No.: 1538

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים MILES ו
-MORE 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

Miles & More

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214048 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 7529/07/2010



Trade Mark No. 214301 מספר סימן

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 7629/07/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אב תש"ע - 7729/07/2010



Computer hardware, firmware, peripheral devices 
and software; communication apparatus and devices; 
set top boxes; decoders; integrated receiver 
decoders; game boxes; game consoles and ancillary 
devices; cable boxes; digital terrestrial broadcast 
boxes; internet telephones; video telephones; 
personal computers; gateways; residential gateways; 
digital televisions; digital television cards; thin clients; 
thin internet clients; Window based terminals; auto 
PCs; liquid crystal display; liquid crystal display 
monitors; wireless internet slates; e-books; smart 
handheld devices; personal digital assistants; palm 
sized PCs; smart phones; information carriers; data 
carriers; palm-books; PC cameras; digital still 
cameras; video cameras; dual mode digital cameras; 
servers; workstations; RAID (Redundant array of 
inexpensive disks) devices; storage boxes; racks; 
server appliances; networks; storage area networks; 
personal computers; desktop computers; notebook 
computers ; all-in-one computers with LCD; all-in-one 
computers with cathode ray tube; handheld 
computers; laptop computers; palm-top computers; 
PC-TVs; mobile computers; multi-processor 
computers; network servers; rack-mount servers; 
video-on demand servers; voice-over IP servers; 
computer mother boards; add-on boards; computer 
terminals; computer set-up boxes; input/output 
devices; keyboards; mice; light pens; bar code 
readers; housings; optical read/write equipment; 
wireless keyboards; wireless mice; recognition 
equipment; voice recognition equipment; scanners; 
printers; networking devices; modems; speaker-
phone modems; xDSL (Digital Subscriber Line) 
modems; cable modems; PCMCIA (Personal 
computer memory card international association) 
modem cards; interfaces; ethernet network interface 
cards; network cards; USB network cards, PCMCIA 
network cards; wireless network cards; IEEE 
(Institute of Electrical and Electronic Engineers) 
802.11 wireless local area network cards; HomeRF 
networkcards; ethernet hubs; ethernet switching 
hubs; internet/intranet access routers; computer 
facsimile equipment; high speed local area 
networking equipment; IEEE 802.11 wireless local 
area network base stations; HomeRF network base 
stations; wireless access point equipment; 
telecommunication devices; telephones; wireless 
telephones; internet telephones; mobile telephones; 
video-conferencing equipment; voice over IP 
telephones; wireless internet telephones; wireless 
VOIP (voice-over Internet Protocol) telephones; voice
-over internet protocol telephones; voice over internet 
protocol software ; switches; voice over internet 
protocol switches; gateways; home gateways; power 
supplies; power adapters; DC (direct current) to DC 
modules; switching power supplies; uninterrupted 
power supplies; battery back-up power supplies; 
integrated circuits; disk drives; optical disk drives; 
computer memory; data storage equipment; printed 
circuit boards; computer add-on cards; interface 
cards; video cards; video graphics array cards; audio 
cards; optical multiplexers; multiplexers; circuit 
carriers; cathode ray tube monitors; line amplifiers; 
line multipliers; remote controls; repeaters; optical 
discs; compact discs; digital video discs; optical fibre

תוכנות מחשב, קושחה, מכשירים ותוכנות היקפיות; מערכות
ומכשירי תקשורת; קופסאות חיבור;מפענחי צופן; מפענחי
מקלטים מאוחדים; קופסאות משחק; מסופי משחק וציוד

משני;קופסאות כבלים; קופסאות שידור יבשתיות דיגיטליות;
טלפונים אינטרנטיים; טלפוני וידאו; מחשבים אישיים; מחשבי
מחבר;מחשבי מחבר בייתים; טלוויזיות דיגיטליות; כרטיסי
;thin clients; thin internet clients ;טלוויזיה דיגיטליים

תחנות מבוססות חלונות; מחשבים אישיים עצמיים; צג גבישי
נוזלי; מוניטור צג גבישי נוזלי;  לוחות אינטרנט אלחוטי; ספרים
אלקטרוניים; מכשירים ניידים חכמים; מחשבי כף יד; מחשבים
אישיים בגודל כף יד; טלפונים חכמים; נשאי מידע;  נשאי

נתונים; ספרי מחשבי כף יד; מצלמות מחשבי כף יד; מצלמות
תמונה דיגיטליות;

מצלמות וידאו; מצלמות דיגיטליות דו צורתיות; שרתים; תחנות
עבודה; אמצעי מערך דיסקים ( מערך עודף של דיסקים לא
יקרים); קופסאות אחסון; כוננים; מתקני שרתים; רשתות;

רשתות מקום אחסון; מחשבים אישיים;  מחשבים שולחניים;
מחשבים ניידים; מחשבים הכל כלול באחד עם LCD; מחשבים

הכל כלול באחד עם שפופרת קטודית; מחשבים נישאים;
מחשבים ניידים; מחשבי כף יד;  טלוויזיות אישיות; מחשבים
ניידים;  מחשבים רבי מעבדים; שרתי רשתות תקשורת; שרתי
כונן הרכבה; שרתים לא דורשי וידאו; שרתי שידור קול על

פרוטוקול אינטרנט; לוחות אם למחשב; לוחות התקן הרחבה;
מסופי מחשב; קופסאות חיבור למחשב; אמצעי הספקה

ותפוקה; מקלדות;  עכברים; עטי אור; קוראי ברקוד; מאכסנים;
ציוד קריאה/כתיבה אופטיים; מקלדות אלחוטיות; עכבר אלחוטי;

ציוד זיהוי; ציוד זיהוי קול; סורקים; מדפסות; אמצעי רשת
תקשורת; מודמים; מודם טלפון רמקולים;מודם xDSL ( קו מנוי
דיגיטלי); מודם כבלים; כרטיסי מודם  PCMCIA (איגוד בינ"ל
לכרטיסי זיכרון למחשבים אישיים );  ממשקים; ממשק של רשת
,USB כרטיסי אתרנט; כרטיסי רשתות תקשורת; כרטיסי רשת
כרטיסי רשת PCMCIA; כרטיסי רשת תקשורת אלחוטית;
כרטיסי רשת אלחוטית מקומית 802.11 של IEEE (המכון

למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה);  כרטיסי רשת תקשורת בתדר
רדיו ביתי; מרכזי דיסק אתרנט; מיתוגי מרכז דיסק אתרנט;
נתבי גישת אינטרנט ואינטראנט; ציוד פקסימילה ממוחשבת;
ציוד רשת תקשורת מקומית במהירות גבוהה; תחנות בסיס
רשת אלחוטית מקומית IEEE 802.11; תחנות בסיס רשת

תדר רדיו ביתית; ציוד נקודות גישה אלחוטיות; אמצעי תקשורת
מרחוק; טלפונים; טלפונים אלחוטיים; טלפונים אינטרנטיים;
טלפונים ניידים; ציוד ועידות וידאו; טלפון תשדורת קול על
פרוטוקול אינטרנט;   טלפונים אינטרנט אלחוטי;  טלפון

תשדורת קול על פרוטוקול אינטרנט אלחוטי ( תשדורת קול על
פרוטוקול אינטרנט) ; טלפונים תשדורת קול על פרוטוקול

אינטרנט; תוכנות תשדורת קול על פרוטוקול אינטרנט; מתגים;
מתגי תשדורת קול על פרוטוקול אינטרנט; מחבר; מחברים

;DC-(זרם ישיר) ל DC ביתיים; אספקת כוח; מתאמי כוח;מודול
אספקת כוח מיתוג; אספקת כוח מתמשכת; בטריית גיבוי
לאספקת כוח; מעגלים מוכללים; כונני מחשב; כונני דיסק

אופטיים;  זיכרון מחשב; ציוד אחסון נתונים; לוח מעגל מודפס;
כרטיסי מחשוב מורחבים; כרטיסי ממשק; כרטיסי וידאו;

כרטיסי מערך גרפיקת וידאו; כרטיסי קול; מרבבים אופטיים;
מרבבים; נשאים היקפיים; מוניטור שפופרת קטודית; מגברים
קוויים;מכפילים קוויים ; שלטים מרחוק; מגברים; תקליטורים
אופטיים; תקליטורים; דיסק וידאו דיגיטאלי; מחדש איתות סיב

אופטי; דיסק מגנטי וקלטות הנושאים תוכנות מחשב;
תקליטורים;  כונני תקליטורים; מקלטי איתות סיב אופטי; נשאי
כבל משותף ציר; מקלט שידור וקליטה; ממיר איתות; נשאי
כבלים; משיבונים; מכונות פקס; צ'יפים; סיב אופטי המשדר
וקולט תמונה צבעונית; רמקולים;  לוחות בקרה; מרכז דיסק;
גשרים; נתבים;  מתגי רשת תקשורת; מתגים אי סנכרוניים של
מצב של העברה; דיסקים מגנטיים וקלטות נושאי מערכות ניהול

רשת תקשורת ותוכניות מערכת הפעלת רשת תקשורת;
קופסאות חיבור אינטרנטי; מפענחי צופן קליטת לויין

דיגיטאלית; כניסות תקשורת דיור; ציוד פרוטוקול גישה
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Owners

Name: Acer Incorporated

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 10446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

signal regenerators; magnetic discs and tapes 
bearing computer software; CDs; CD-ROMs; optical 
fibre signal receivers; coaxial cable carriers; 
transceivers; signal converters; cable carriers; 
answering machines; fax machines; chips; colour 
image fibre optical transceivers; speakers; 
switchboards; hubs; bridges; routers; network 
switches; asynchronous transfer mode switches; 
magnetic discs and tapes bearing network 
management systems and network operation system 
computer programs; internet set-up boxes; digital 
satellite receiver decoders; residential 
communication gateways; handheld wireless access 
protocol equipment; simple web computers; network 
hubs; data transmission cables; converters; adapters; 
filters; satellite antenna;communication adapter 
module; access communication apparatus; antenna 
modules; antenna; computer bags; optical CD- 
records; CD rewriteable recorders; flatbed scanners; 
film scanners; digital projectors; film printers; flat 
monitors; plasma display panel monitors; television; 
integrated service digital networkterminal adapters; 
asymetric digital subscriber line modems; wireless 
LAN transmitters; wireless data transmitters; low 
power mobile phones; low noise satellite receivers; 
high speed xDSL access equipment; broadband local 
access equipment; voice over internet protocol 
gateways; integrated access devices; synchronous 
fibre networks; Chines language cards; transparent 
media adapters; transistor ; circuit boards; 
semiconductors; microcircuit coder/decoder; silicon 
transistor; electronic circuits; semiconductor 
chips;microprocessor chips; printed circuit boards; 
integrated circuits racks; very large scale integrated 
circuits; control cards; a/v faxes; language learning 
machines ; screen filters; wireless etherent bridges; 
wireless home gateways; wireless broadband 
terminals; wireless personal network devices; 
wireless personal data services system; parts and 
fitting for all the aforesaid goods; all included in class 
9,

אלחוטית ידנית;  מחשב אינטרנט פשוט; נתבי רשת תקשורת;
כבלי תשדורת נתונים; ממירים; מתאמים; פילטרים; אנטנת
לווין; מודול מתאם תקשורת; מערכות גישת תקשורת; מודול
אנטנה; אנטנה; תיקי מחשבים; מקליטי תקליטורים אופטיים;
מקליטי תקליטורים ברי שכתוב; סורק שולחני; סורקי סרטים;
מקרנים דיגיטליים; מדפסות סרטים;  מסכים שטוחים; מוניטור
תצוגת פאנל פלזמה; טלוויזיות; מתאמי מסוף שירותי רשת
תקשורת דיגיטלית  מאוחדים; קווי מנויי מודמים דיגיטליים
חסרי סימטריה ; משדרי LAN אלחוטיים; משדרי נתונים
אלחוטיים;  טלפונים ניידים מופחתי כוח; שפופרות מלווין

פחותות רעש; ציוד גישת xDSL במהירות גבוהה; ציוד גישה
לתשדורת רחבת תדרים מקומית; מעברי תשדורת קול על

פרוטוקול אינטרנט; רשתות תקשורת סיבים מסנוכרנת; כרטיסי
שפה סיניים; מתאמי מדיה שקופים; טרנזיסטורים; לוחות

מעגליים; מוליכים למחצה; מפענחי צופן / מקודדי מעגל מוקטן;
טרנזיסטור סיליקון; מעגלים אלקטרוניים; צ'יפים מוליכים
למחצה; ציפים מיקרו מעבדים; לוחות מעגל מודפס; כונני
מעגלים ממוזגים; סולם מעגלים מאוחד גדול מאוד; כרטיסי

שליטה; פקסים A/V ; מכונות ללימוד שפה; פילטר מסך; גשרי
אינטרנט אלחוטיים; כניסות ביתיות אלחוטיות; מסופי טווח

תדרים רחב אלחוטיים; אמצעי רשת  אישית אלחוטית; מערכות
אלחוטיות לשירותי נתונים אישיים; חלקים ומתאמים לכל

הטובין האמורים לעיל; הכול כלול בסוג 9.
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Providing of internet search engines, included in 
class 42.

אספקת מנועי חיפוש באינטרנט, הנכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rest Israel Restaurant Website Ltd. שם: רסט אתר המסעדות של ישראל בע"מ

Address: 7 Disenchik Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיסנצ'קי 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513061465מספר זיהוי: 513061465

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase לא תאכלו בלעדיו, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף לא תאכלו
בלעדיו, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214338 מספר סימן

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה
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Internet Web site services which provides information 
about dining services, restaurants, bars, pubs, coffee 
shops, delicatessen, catering and other businesses 
in the food and beverage supply area; tables 
reservations in restaurants; all included in class 43.

שירותי אתר אינטרנט המספק מידע על שירותי הסעדה,
מסעדות, ברים, פאבים, בתי קפה, מעדניות, קייטרינג ועסקים

נוספים בתחום אספקת המזון והמשקה; הזמנת מקומות
במסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rest Israel Restaurant Website Ltd. שם: רסט אתר המסעדות של ישראל בע"מ

Address: 7 Disenchik Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיסנצ'קי 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513061465מספר זיהוי: 513061465

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase לא תאכלו בלעדיו, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף לא תאכלו
בלעדיו, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214339 מספר סימן

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה
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Internet Web site services which provides information 
about dining services, restaurants, bars, pubs, coffee 
shops, delicatessen, catering and other businesses 
in the food and beverage supply area; tables 
reservations in restaurants; all included in class 43.

שירותי אתר אינטרנט המספק מידע על שירותי הסעדה,
מסעדות, ברים, פאבים, בתי קפה, מעדניות, קייטרינג ועסקים

נוספים בתחום אספקת המזון והמשקה; הזמנת מקומות
במסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rest Israel Restaurant Website Ltd. שם: רסט אתר המסעדות של ישראל בע"מ

Address: 7 Disenchik Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיסנצ'קי 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513061465מספר זיהוי: 513061465

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

rest

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214340 מספר סימן
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Providing of internet search engines, included in 
class 42.

אספקת מנועי חיפוש באינטרנט, הנכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rest Israel Restaurant Website Ltd. שם: רסט אתר המסעדות של ישראל בע"מ

Address: 7 Disenchik Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיסנצ'קי 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513061465מספר זיהוי: 513061465

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

rest

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214341 מספר סימן
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Internet Web site services which provides information 
about dining services, restaurants, bars, pubs, coffee 
shops, delicatessen, catering and other businesses 
in the food and beverage supply area; tables 
reservations in restaurants; all included in class 43.

שירותי אתר אינטרנט המספק מידע על שירותי הסעדה,
מסעדות, ברים, פאבים, בתי קפה, מעדניות, קייטרינג ועסקים

נוספים בתחום אספקת המזון והמשקה; הזמנת מקומות
במסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rest Israel Restaurant Website Ltd. שם: רסט אתר המסעדות של ישראל בע"מ

Address: 7 Disenchik Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיסנצ'קי 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513061465מספר זיהוי: 513061465

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the shortenings CO.IL., but in the 
combination of the mark.

,CO.IL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בקיצורים
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214342 מספר סימן

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 8429/07/2010



Providing of internet search engines, included in 
class 42.

אספקת מנועי חיפוש באינטנרט, הנכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rest Israel Restaurant Website Ltd. שם: רסט אתר המסעדות של ישראל בע"מ

Address: 7 Disenchik Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיסנצ'קי 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513061465מספר זיהוי: 513061465

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the shortenings CO.IL., but in the 
combination of the mark.

,CO.IL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בקיצורים
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214343 מספר סימן

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 8529/07/2010



Electronic and electric household appliances 
included in class 9.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Menashe Nava שם: מנשה נאוה

Address: P.O.B. 74, Beit Dagan , Israel כתובת : ת.ד.74, בית דגן, ישראל

Identification No.: 58403411מספר זיהוי: 58403411

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roni Simon, Adv.

Address: 1 Ben Gurion St.  , Ramat Gan, 51201, Israel

שם: רוני סימון, עו"ד

כתובת : דרך בן גוריון 1 מגדל ב.ס.ר 2, קומה 28, רמת גן,
51201, ישראל

Getz

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214509 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 8629/07/2010



Retail and wholesaling selling services of food and 
drink products; all incuded in class 35.

שירותי מכירה בקימעונאות ובסיטונאות של מוצרי מזון ומשקה;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M.a. Yuval Trade and Marketing Ltd. שם: מ.א. יובל סחר ושיווק בע"מ

Address: 31 Asher Barash Street  , Herzliya, Israel כתובת : רחוב אשר ברש 31  , הרצליה, ישראל

Identification No.: 514134501מספר זיהוי: 514134501

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Erez & Co., Adv.

Address: 10 Ben Gurion St.  , Ramat Gan, 52573, Israel

שם: שי ארז ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 10  , רמת גן, 52573, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

טיפ טוב
Tip Tov

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214520 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 8729/07/2010



Services for providing food and drinks; all incldued in 
clas 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M.a. Yuval Trade and Marketing Ltd. שם: מ.א. יובל סחר ושיווק בע"מ

Address: 31 Asher Barash Street  , Herzliya, Israel כתובת : רחוב אשר ברש 31  , הרצליה, ישראל

Identification No.: 514134501מספר זיהוי: 514134501

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Erez & Co., Adv.

Address: 10 Ben Gurion St.  , Ramat Gan, 52573, Israel

שם: שי ארז ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 10  , רמת גן, 52573, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

טיפ טוב
Tip Tov

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214521 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 8829/07/2010



Metal building materials, aluminum soffit, aluminum 
trim coil, aluminum fascia panels, aluminum columns, 
and aluminum soffit accessories, F channel, J 
channel, sill trim, and drip edge; all for exterior 
surfaces of residential and commercial buildings; all 
included in class 6.

חומרי בניין ממתכת, כרכוב מאלומיניום, לוחות רצועה
מאלומיניום, עמודי אלומיניום, ואביזרים לכרכוכי אלומיניום,
תעלת F, תעלת J,  עיטור אדן, ואף מים; הכל עבור משטחים
חיצוניים של בניינים למגורים ומסחריים; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Variform, Inc.

Address: 2600 Grand Boulevard,  , Kansas City, Missouri, 
64108, U.S.A.

Identification No.: 69304

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

VARIFORM

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214548 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 8929/07/2010



Non-metal building materials, vinyl siding panels, 
vinyl soffit, vinyl fascia, vinyl skirting, and vinyl 
accessories, F channel, J channel, and sill trim; and 
polypropylene shake and scallop siding panels; all for 
exterior surfaces of mobile homes and residential 
and commercial buildings; all included in class 19.

חומרי בניין לא-מתכתיים, פנלים של מסילות צדדיות מויניל,
כרכוב מויניל,  רצועה מויניל, מעקפים מויניל, ואביזרים מויניל,
תעלת F (F channel), תעלת J (J channel), וקישוט אדן;
פנלים של מסילות צדדיות מפוליפרופלין בצורת שייק סקאלופ;
הכל עבור משטחים חיצוניים של בתים ניידים ובנייני מגורים

ומסחר; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Variform, Inc.

Address: 2600 Grand Boulevard,  , Kansas City, Missouri, 
64108, U.S.A.

Identification No.: 69304

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

VARIFORM

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214549 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 9029/07/2010



Providing of food and beverages services; all 
services included in class 43.

שרותים להספקת מזון ומשקה; כל השירותים הכלולים בסוג
.43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NOAM KOLMAN שם: נועם קולמן

Address: 11 Shaul Avigor Street Hen District, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב שאול איגור 11 אזורי חן, תל אביב, ישראל

Identification No.: 27713874מספר זיהוי: 27713874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Shamir, Adv.

Address: 86 A' Sokolov St.  , Holon, 58330, Israel

שם: בועז שמיר, עו"ד

כתובת : רחוב סוקולוב 86 (א)  , חולון, 58330, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

תל - אביבה בר
TEL AVIVA BAR

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214600 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 9129/07/2010



Class: 1 סוג: 1

Germany , 05/03/2008 גרמניה , 05/03/2008

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

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

Chemicals for use for chromatography; all included in 
class 1.

כימיקלים לשימוש בכרומטוגרפיה; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZIC

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214651 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 9229/07/2010



Managing Internet site for online trade and publicity; 
included in class 35.

שרותי ניהול אתר אינטרנט המאפשר מסחר מקוון ופרסום;
הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kombinator Ltd. שם: קומבינטור בע"מ

Address: P.O.B. 145, Holon, Israel כתובת : ת.ד.145, חולון, ישראל

Identification No.: 69334מספר זיהוי: 69334

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words האתר שיסדר לך את הכיס
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים האתר
שיסדר לך את הכיס בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214660 מספר סימן

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 9329/07/2010



Building and managing an Internet site; included in 
class 42.

שרותי הקמה ואחזקה של אתר אינטרנט; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kombinator Ltd. שם: קומבינטור בע"מ

Address: P.O.B. 145, Holon, Israel כתובת : ת.ד.145, חולון, ישראל

Identification No.: 69334מספר זיהוי: 69334

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Salinger & Co., Adv.

Address: 11 Menachem Begin St.  , Ramat Gan, 52681, 
Israel

שם: זלינגר ושות', עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 11  , רמת גן, 52681, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words האתר שיסדק לך את הכיס
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים האתר
שיסדק לך את הכיס בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214661 מספר סימן

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 9429/07/2010



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

Ownersבעלים

Name: CT Tech Software and 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

D-Store

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214663 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 9529/07/2010



Food for babies, infants and toddlers; included in 
class 5.

מזון לתינוקות, עוללים ופעוטות; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Materna Laboratories Ltd. שם: מעבדות מטרנה בע"מ

Address: Kibbutz Maabarot  , D.N. Maabarot, 40230, 
Israel

כתובת : קיבוץ מעברות  , דואר מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 512810219מספר זיהוי: 512810219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214796 מספר סימן

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 9629/07/2010



Food for babies, infants and toddlers; included in 
class 5.

מזון לתינוקות, עוללים ופעוטות; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Materna Laboratories Ltd. שם: מעבדות מטרנה בע"מ

Address: Kibbutz Maabarot  , D.N. Maabarot, 40230, 
Israel

כתובת : קיבוץ מעברות  , דואר מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 512810219מספר זיהוי: 512810219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

פסטה מאמי
PASTA MAMY

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214798 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 9729/07/2010



Electronic hardware and computer software, namely 
hardware and software for implementing a protocol to 
provide point-to-point and point-to-multipoint data 
communications between wireless devices; all 
included in class 9.

חומרה אלקטרונית ותוכנות מחשב, בעיקר חומרה ותוכנה
להטמעת פרוטוקול לאספקת תקשורת נתונים מנקודה -אל-
נקודה ונקודה-אל-רוב נקודות בין אמצעים אלחוטיים; כלולים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QUALCOMM INCORPORATED

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

Identification No.: 24526

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 14/03/2008 ארה"ב , 14/03/2008

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

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

FLASHLINQ

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214837 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 9829/07/2010



Marketing and sale of clothing,including apparel and 
shoes (also for children), biers, alcoholic beverages, 
hard liquor; alll included in class 35.

שיווק ומכירה של מוצרי הלבשה, הכוללים ביגוד ונעליים (גם
לילדים), בירה, משקאות אלכוהוליים, משקאות חריפים

כוהליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Armadilos Ltd. שם: ארמדילוס בע"מ

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

Identification No.: 513763417מספר זיהוי: 513763417

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

Address: 1 Azrieli Center  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 214901 מספר סימן

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 9929/07/2010



Services of brewery and alcoholic beverages; all 
included in class 40.

שירותי מבשלת בירה ומשקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם
בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Armadilos Ltd. שם: ארמדילוס בע"מ

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

Identification No.: 513763417מספר זיהוי: 513763417

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

Address: 1 Azrieli Center  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 214902 מספר סימן

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 10029/07/2010



Production of films, television, television's series and 
movies, distribution of movies, programs, animation 
movies and animation in the internet, production of 
image and promo movies, D.V.D.; production of 
shows and performaces; all incuded in class 41.

הפקות של קולנוע, טלוויזיה, סדרות טלוויזיה, סרטים, הפצה
של סרטים, תוכניות, סרטי אנימציה לילדים, ואנימציה באתר

אינטרנט, הפקת סרטי תדמית, D.V.D; הפקת מופעים והצגות;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Armadilos Ltd. שם: ארמדילוס בע"מ

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

Identification No.: 513763417מספר זיהוי: 513763417

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

Address: 1 Azrieli Center  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 214903 מספר סימן

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 10129/07/2010



Services of supplying food and beverages; all 
included in class 43.

שירותי אספקת מזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Armadilos Ltd. שם: ארמדילוס בע"מ

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

Identification No.: 513763417מספר זיהוי: 513763417

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

Address: 1 Azrieli Center  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 214904 מספר סימן

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 10229/07/2010



Class: 3 סוג: 3

Switzerland , 18/06/2008 שוויץ , 18/06/2008

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

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

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 coloring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils for personal use; all 
included in class 3.

בשמים, או דה טואלט; ג'ל, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרות רפואיות; סבוני רחצה, דאודורנט לגוף; תכשירי

קוסמטיקה דהיינו קרמים, חלב, תחליבים, ג'ל ואבקות לפנים,
לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מפני השמש (מוצרים

קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'ל, תרסיסים, מוס, ומשחות
לעיצוב וטיפוח השיער; לקה לשיער; תכשירים לצביעה ולהלבנת

השיער; תכשירים לקיבוע גלים ולסלסול; שמנים אתריים
לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via penate 4  , Mendrisio, CH 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

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

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

If the Hebrew 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

EYE MASTER

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214943 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 10329/07/2010



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

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Trade Mark No. 214945 מספר סימן

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 10429/07/2010



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

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

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

Trade Mark No. 214946 מספר סימן

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 10529/07/2010



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

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Trade Mark No. 214951 מספר סימן

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 10629/07/2010



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

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Trade Mark No. 214952 מספר סימן

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 10729/07/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YES TO LTD. שם: יס טו בע"מ

Address: 9 Nehama St.  , Tel Aviv, 68115, Israel כתובת : רחוב נחמה 9  , תל אביב, 68115, ישראל

Identification No.: 513870246מספר זיהוי: 513870246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214954 מספר סימן

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 10829/07/2010



Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; skin, body, eye and hair care 
preparations, for cosmetic purposes; non-medicated 
bath preparations; creams, lotions and gels for 
cosmetic purposes; skin and facial cleansing 
preparations for personal use; cosmetic preparations 
containing vegetable and/or fruit extracts; cosmetic 
preparations containing vitamins and/or mineral 
extracts; cosmetic preparations containing minerals, 
muds and/or salts; hair lotions containing vegetable 
and/or fruit extracts; hair lotions containing vitamins 
and/or mineral extracts; hair lotions containing 
minerals, muds and/or salts; make up preparations; 
makeup removing preparations; vegetable and/or 
fruit based oils for use on the skin, for cosmetic 
purposes; all the aforementioned goods including 
carrots, carrot juice, carrot extracts, carrot seed 
extracts and/or ingredients otherwise derived from 
carrots or carrot seeds; all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים
לשיער; משחות שיניים; תכשירים לטיפול בעור, בגוף, בעיניים
ובשיער, למטרות קוסמטיות; תכשירים לא-רפואיים לאמבט;

קרמים, תחליבים וג'לים למטרות קוסמטיות; תכשירי ניקוי לעור
ולפנים לשימוש אישי; תכשירי קוסמטיקה המכילים תמציות של
ירקות ו/או פירות; תכשירי קוסמטיקה המכילים ויטמינים ו/או
תמציות של מינרלים; תכשירי קוסמטיקה המכילים מינרלים,
סוגים שונים של בוץ ו/או מלחים; תרחיצים לשיער המכילים
תמציות של ירקות ו/או פירות; תרחיצים לשיער המכילים

ויטמינים ו/או תמציות של מינרלים; תרחיצים לשיער המכילים
מינרלים, סוגים שונים של בוץ ו/או מלחים; תכשירי איפור;
תכשירים להסרת איפור; שמנים על בסיס ירקות ו/או פירות
לשימוש על העור, למטרות קוסמטיות; כל הסחורות האמורות
כוללות גזר, מיץ גזר, תמציות גזר, תמציות זרעי גזר ו/או

מרכיבים אחרים המופקים מגזר או זרעי גזר; הנכללים כולם
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YES TO LTD. שם: יס טו בע"מ

Address: 9 Nehama St.  , Tel Aviv, 68115, Israel כתובת : רחוב נחמה 9  , תל אביב, 68115, ישראל

Identification No.: 513870246מספר זיהוי: 513870246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARROT LOVER

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214955 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 10929/07/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YES TO LTD. שם: יס טו בע"מ

Address: 9 Nehama St.  , Tel Aviv, 68115, Israel כתובת : רחוב נחמה 9  , תל אביב, 68115, ישראל

Identification No.: 513870246מספר זיהוי: 513870246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARROT LOVER

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214956 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 11029/07/2010



Pharmaceutical products and preparations for the 
treatment of cancer; all included in class 5.

מוצרים ותכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oxford BioMedica plc

Address: Robert Robison Avenue  , Oxford, OX4 4GA, 
United Kingdom

Identification No.: 69420

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TROVAX

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214960 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 11129/07/2010



Pharmaceutical preparation, namely normal serum 
albumin (human) solution for intravenous 
administration, included in Class 5.

תכשיר רוקחות, שהוא תמיסת סרום נורמלי של אלבומין
(אנושי) למתן תוך ורידי, הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biotest AG

Address: Dreieich, Germany

Identification No.: 69421

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

Class: 5 סוג: 5

European Community Trade Mark , 23/04/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 23/04/2008

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

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

Albiomin

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214966 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 11229/07/2010



Class: 25

U.S.A. , 20/03/2008

Goods/Services for which priority is claimed

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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; 
included in class 25.

Class: 25

Goods/Services

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

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

C BAR A LOVESTOCK RANCH

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214981 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 11329/07/2010



Class: 16 סוג: 16

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

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

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

Publications, namely, comic books, comic 
magazines, graphic novels and printed stories in 
illustrated form featured in books and magazines, 
included in Class 16.

פרסומים, דהיינו ספרי קומיקס, חוברות קומיקס, רומנים
מצוירים וסיפורים מודפסים בצורה מאוירת בספרים וחוברות,

הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HYDEE AND THE HY TOPS

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214986 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 11429/07/2010



Class: 10 סוג: 10

France , 18/03/2008 צרפת , 18/03/2008

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

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

Medical apparatus and instruments for body and skin 
care; massage apparatus; apparatus for body and 
skin care by phototherapy; apparatus for the 
application of rejuvenating treatment; all included in 
class 10.

התקנים ומכשירים רפואיים עבור שמירת וטיפוח הגוף והעור;
התקני עיסוי; התקנים עבור שמירת וטיפול הגוף והעור

באמצעות ריפוי באור; התקנים עבור יישום טיפול הצערה; כולם
כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: YPERION TECHNOLOGY

Address: Paris, France

Identification No.: 67879

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LIGHT FOR  BEAUTY

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215021 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 11529/07/2010



Bricks; mosaics for building; tiles, not of metal; tiles, 
not of metal, for building; wall tiles, not of metal, for 
building; floor tiles, not of metal; tile floorings, not of 
metal; mosaic tiles; ceramic tiles; included in class 
19.

לבנים; מוזאיקה לבניה; אריחים, לא ממתכת; אריחים, לא
ממתכת, לבניה; אריחי קיר, לא ממתכת, לבניה; אריחי רצפה,
לא ממתכת; אריחי רצפות, לא ממתכת; אריחי מוזאיקה; אריחי

קרמיקה; הנכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd.

Address: Dalan Industry Zone, Guanyao  , Foshan City, 
Guangdong Province, People's Republic of China

Identification No.: 69459

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 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

Trade Mark No. 215062 מספר סימן

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 11629/07/2010



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes, included in 
Class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים, הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215092 מספר סימן

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 11729/07/2010



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes, included in 
Class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים, הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215098 מספר סימן

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 11829/07/2010



Belt; all included in class 25 חגורות; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kesler Aharon שם: אהרון קסלר

Address: 23 Sokolov St.  , Holon, Israel כתובת : רחוב סוקולוב 23  , חולון, ישראל

Identification No.: 52777133מספר זיהוי: 52777133

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : המגדל העגול קומה 25, תל אביב, 67021, מרכז
עזריאלי 1, ישראל

Trade Mark No. 215193 מספר סימן

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 11929/07/2010



Class: 8 סוג: 8

Hair clippers, hair shears and scissors, hair trimmers, 
razors, and blades for hair clippers, hair trimmers, 
and razors.

מגזזי שיער, גוזמים ומספרים לשיער, קוצצי שיער, תערים,
ולהבים למגזזי שיער, קוצצי שיער ותערים.

U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

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

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

Hair clippers, hair shears and scissors, hair trimmers, 
razors, and blades for hair clippers, hair trimmers, 
and razors; all included in class 8.

מגזזי שיער, גוזמים ומספרים לשיער, קוצצי שיער, תערים,
ולהבים למגזזי שיער, קוצצי שיער, ותערים; הנכללים כולם בסוג

.8

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CHI

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215214 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 12029/07/2010



Class: 7 סוג: 7

European Community Trade Mark , 03/04/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 03/04/2008

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

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

Installations and machines for treatment of waste, 
including separation, sorting, filtering, breaking down 
of, shredding and processing of waste materials; 
installations and machines for extracting fertilizers, 
water and gas from waste; included in class 7.

התקנים ומכונות לטיפול בפסולת, כולל הפרדה, מיון, סינון,
פירוק, גריסה ועיבוד של חומרי פסולת; התקנים ומכונות
להפקת דשנים, מים וגז מפסולת; הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ARROW ECOLOGY AND ENGINEERING 
OVERSEAS (1999) LTD

Address: 2 Hacarmel Street  , Yoqneam, 20692, Israel

Identification No.: 69496

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ARROWBIO

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215230 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 12129/07/2010



Cosmetic products; all included in class 3. מוצרים קוסמטים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Belle Mud & Salt Ltd. שם: בל בוץ ומלח בע"מ

Address: 22 Haplada St., Arad, Israel כתובת : רח' הפלדה 22, ערד, ישראל

Identification No.: 513592907מספר זיהוי: 513592907

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kenan-Ribak, Adv.

Address: 37/24 Shimon Street, P.O.B. 175, Arad, Israel

שם: קינן-ריבק, עו"ד

כתובת : רח' שמעון 37/24, ת.ד.175, ערד, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BIO MARINE

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215322 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 12229/07/2010



Cosmetic products; all included in class 3. מוצרים קוסמטים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Belle Mud & Salt Ltd. שם: בל בוץ ומלח בע"מ

Address: 22 Haplada St., Arad, Israel כתובת : רח' הפלדה 22, ערד, ישראל

Identification No.: 513592907מספר זיהוי: 513592907

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kenan-Ribak, Adv.

Address: 37/24 Shimon Street, P.O.B. 175, Arad, Israel

שם: קינן-ריבק, עו"ד

כתובת : רח' שמעון 37/24, ת.ד.175, ערד, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ALTERNATIVE PLUS

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215323 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 12329/07/2010



Calculators; cash registers; data processing 
equipment and computers; monitors for data 
communication terminal; printers for computers; word 
processors; floppy discs; digital versatile disc; 
compact discs; magnetic heads; floppy disc drives; 
hard disc drives; liquid crystal display panels; 
electroluminescent display panels; light-emitting 
diodes; photo-diodes; quartz crystal oscillators; 
quartz crystal chips and wafers for oscillators; 
telecommunication machines and apparatus, namely, 
television apparatus, radios, satellite receivers, 
videos, cameras, video tapes, facsimile machines, 
transceivers, telephones, digital versatile discs (DVD) 
players, radio communication machines and 
apparatus, portable radio communication machines 
and apparatus, portable television receivers, 
vehicular radio communication machines and 
apparatus, electronic computer authenticator 
apparatus; magnetic cards; magnets; batteries; 
weighing instruments or devices for human use; 
scales; altimeters; barometers; pedometers; 
micrometers; dial gauges; electronic buzzers; electric 
switches; infrared remote control receivers; 
Integrated circuits for sound syntheses; speakers; 
audio stereo apparatus; tape recorders; compact disc 
players; copying machines; spectacles and parts 
thereof; contact lenses; security monitors; optical 
fiber connectors and parts therefore; computer 
software;  computer software for used in 
maintenance, diagnosis and repair of machine tools 
and numerically controlled machine tools; computer 
software used in creating and editing the machining 
programs; all goods included in Class 9.

מחשבוני כיס; קופות רושמות; ציוד עיבוד נתונים ומחשבים;
מוניטורים עבור מסופי תקשורת נתונים; מדפסות עבור

מחשבים; מעבדי תמלילים; דיסקטים;  דיסקים דיגיטליים רב
צדדיים; קומפקט דיסק; ראשים מגנטיים; כונני דיסקטים; כונני

דיסק לחומרה; לוחות תצוגת גביש נוזלי; לוחות תצוגה
אלקטרולומיניסקנטיים; דיודות פולטות אור; דיודות צילום;

מתנד קוורץ קריסטלי; שבבי קריסטל ופרוסות עבור מתנדים;
מכשירי תקשורת  ומתקן, דהיינו מתקן טלוויזיה, רדיו, קולטי
לוויינים, ווידיאו, מצלמות, ווידיאו טייפים, מכשירי פקסימיליה,
מקלטי משדר, טלפונים, נגני DVD דיגיטליים רב צדדיים,

מכשירים ומתקן לתקשורת ברדיו, מכשירים ומתקני רדיו ניידים
לתקשורת, קולטי טלוויזיה ניידים; מתקן ומכשירי תקשורת רדיו

לכלי רכב, מתקן מחשב אות'ניטקטור אלקטרוני; כרטיסים
מגנטיים; מגנטים; סוללות; מכשירי שקילה או מתקנים עבור
שימוש עבור בני אדם; מאזניים; מדי גובה; ברומטרים; מדי
צעד; מיקרומטרים; מדי חוגה; זמזמים אלקטרוניים; מתגים
חשמליים; קולטי בקרה אינפרה אדום ממרחק; מעגלים

משולבים עבור סינטזת צליל; רמקולים; מתקן אודיו סטריאו;
מקליטים; נגני קומפקט דיסק; מכשירי העתקה; משקפיים

וחלקיהם; עדשות מגע; מוניטורי ביטחון; מחברי סיבים אופטיים
וחלקיהם; תוכנת מחשב; תוכנת מחשב עבור השימוש

בתחזוקה, דיאגנוסיטקיה ותיקון של כלי מכונה ובקרה מספרית
של כלי מכונה; תוכנת מחשב בשימוש  בייצור ועריכה של

תוכנות מיכשור; כל הסחורות נכללות בסוג9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215373 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 12429/07/2010



Owners

Name: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

Address: 1-12, 1-chome, Tanashi-cho  , Nishi-Tokyo-shi, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 14541

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

י"ח אב תש"ע - 12529/07/2010



Ovens, stoves, toasters, boilers, water heaters, 
electric pressure cookers, refrigerators, air 
conditioners, bath tubs, bath fittings, toilets, showers, 
sterilizers, drinking water machines, pocket warmers 
and electrically heated carpets, LED lighting fixtures, 
LED lamps, LED flashlights and LED light bulbs; All 
goods included in Class 11.

תנורי חימום, תנורי בישול, מצנמים, דודי חימום, מחממי מים,
סירי לחץ חשמליים, מקררים, מזגנים, צינורות אמבטיה, אביזרי
אמבטיה, שירותים, מקלחות, מחטאים, מכונות לשתיית מים,
,LED מחממי כיס ושטיחי חימום חשמליים, מתקן תאורת

מנורות LED, פנסי LED, נורות LED ; כל הסחורות נכללות
בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

Address: 1-12, 1-chome, Tanashi-cho  , Nishi-Tokyo-shi, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 14541

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215374 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 12629/07/2010



Class: 1 סוג: 1

United Kingdom , 08/04/2008 ממלכה מאוחדת , 08/04/2008

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

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

Reagents for use in biological processing (other than 
for medical or veterinary purposes); reagents for 
laboratory purposes (other than for medical or 
veterinary purposes); reagents for industrial or 
scientific purposes (other than for medical or 
veterinary purposes); chemicals used in industry or 
bioscience, immunological or biochemical reagents, 
chemicals used in research, chemicals used in 
diagnostic tests; all included in class 1.

מגיבים לשימוש בתהליכים ביולוגיים (למעט עבור מטרות
רפואיות או וטרינריות); מגיבים למטרות שימוש במעבדה

(למעט עבור מטרות רפואיות או וטרינריות); מגיבים למטרות
תעשייתיות או מדעיות (למעט עבור מטרות רפואיות או
וטרינריות); כימיקלים המשמשים בתעשייה או בביו-מדע,
מגיבים אימונולוגיים או ביוכימיים, כימיקלים המשמשים

במחקר, כימיקלים המשמשים בבדיקות אבחון; הנכללים כולם
בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oxford Immunotec Limited

Address: 3 Worcester St.  , Oxford, United Kingdom

Identification No.: 69551

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

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

T CELL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
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

T CELL XTEND

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215503 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 12729/07/2010



Providing information in the field of industrial 
minerals, functional fillers and extenders; included in 
class 40.

הספקת מידע בתחום מינרלים תעשייתיים,  מילויים
פונקציונאליים ומדללים; הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unimin Corporation

Address: 258 Elm St.  , New Canaan, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 69550

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

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

BRILLIANT ADDITIONS

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215509 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 12829/07/2010



Retail services; department store services; retailing 
via the Internet and other means of 
telecommunications; retailing via catalogues and 
other publications; retail management; 
advertisement; promotion services and business 
management and information services; all included in 
class 35.

שירותי קמעונאות ; שירותי חנויות כלבו; מכירה וקמעונאות דרך
האינטרנט ואמצעים אחרים של תקשורת רחק; מכירה

וקמעונאות דרך קטלוגים ופרסומים אחרים; ניהול קמעונאות;
פרסום; שירותי קידום ושירותי ניהול ומידע עסקי; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DEBENHAMS RETAIL PLC

Address: 1 Welbeck Street  , London, W1G 0AA, United 
Kingdom

Identification No.: 69553

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DEBENHAMS

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215510 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 12929/07/2010



Management and operation of telephone call centers 
for others; customer services, namely providing 
customer service and product inquiry services via 
telephone and e-mail for others; telemarketing 
services; all included in class 35.

ניהול ותפעול של מרכזי מוקד טלפון לאחרים; שירותי לקוחות,
דהיינו, אספקת שירות לקוחות ושירותי מידע על מוצרים

באמצעות טלפון ודוא"ל לאחרים; שירותי טלמרקטינג ; כולם
נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Babcom Centers Ltd. שם: באבקום סנטרס בע"מ

Address: Western Neighborhood  , Osfia, 30090, Israel כתובת : שכונה מערבית  , עוספיא, 30090, ישראל

Identification No.: 514151117מספר זיהוי: 514151117

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

BABCOM

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215539 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 13029/07/2010



Class: 28 סוג: 28

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

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

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

Portable video game apparatus and machines 
included in this Class; automatic and coin-operated 
amusement machines; board games; playing cards; 
golf clubs; conjuring apparatus; darts; dolls; dolls' 
clothes; fairground ride apparatus; fishing tackle; 
tables for indoor football; games other than those 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; games; gloves for games; appliances for 
gymnastics; machines for physical exercises; 
rackets; radio-controlled toy vehicles; skis; surf 
boards; toys; all included in class 28.

מכונות ומתקני משחק וידאו ניידים הנכללים בסוג זה; מכונות
בידור אוטומטיות המופעלות באמצעות מטבע; משחקי לוח;
קלפי משחק; אלות גולף; מתקני כישוף; חיצים; בובות; בגדים
לבובות; מתקני רכיבה בירידים; ציוד דיג; שולחנות כדורגל
למשחק במקום סגור; משחקים שאינם מותאמים לשימוש
באמצעות מסך תצוגה או מוניטור חיצוני; משחקים; כפפות
למשחק; מתקני התעמלות; מכונות לתרגילים גופניים;

מחבטים; רכבי צעצוע הנשלטים באמצעות רדיו; מגלשיים;
גלשנים; צעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

make.believe

Application Date 08/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215557 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 13129/07/2010



Class: 35 סוג: 35

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

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

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

On-line advertising on a computer network; television 
advertising; radio advertising; auditing; auctioneering; 
economic forecasting; advertising agencies; 
marketing research; marketing studies; professional 
business consultancy; business information; office 
machines and equipment rental; rental of vending 
machines; commercial or industrial management 
assistance; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; employment agencies; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; data search in 
computer files for others; import-export agencies; 
retail sale services of electronics goods; all included 
in class 35

פרסום מקוון ברשת מחשב; פרסום טלוויזיוני; פרסום ברדיו;
בקרת חשבונות; מכירות פומביות; תחזיות כלכליות; סוכנויות
פרסום; מחקר שיווקי; לימודי שיווק; ייעוץ עסקים מקצועי; מידע
עסקי; השכרת מכונות וציוד משרדיים; השכרת מכונות מכירה
אוטומטיות; סיוע בניהול מסחרי או תעשייתי; ארגון של תצוגות
למטרות מסחר או פרסום; סוכנויות תעסוקה; שירותי רכש עבור
אחרים [רכישת סחורות ושירותים עבור עסקים אחרים]; חיפוש

נתונים בקבצי מחשב עבור אחרים; סוכנויות יבוא-יצוא;
שירותים קמעוניים של סחורות אלקטרוניות; הנכללים כולם

בסוג 35.                               .

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

make.believe

Application Date 08/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215558 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 13229/07/2010



make.believe

Application Date 08/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215559 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 13329/07/2010



Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; boiler cleaning and repair; film projector 
repair and maintenance; furniture restoration; air 
conditioning apparatus installation and repair; office 
machines and equipment installation, maintenance 
and repair; photographic apparatus repair; 
interference suppression in electrical apparatus; 
telephone installation and repair; electric appliance 
installation and repair; maintenance and repair of 
DVD players; maintenance and repair of DVD 
recorders; maintenance and repair of compact disc 
players; maintenance and repair of compact disc 
recorders; maintenance and repair of video cameras; 
maintenance and repair of digital still cameras and 
digital photo apparatus; maintenance and repair of 
computer printers; maintenance and repair of 
cinematographic cameras; maintenance and repair of 
tripods for cameras and photographic apparatus; 
maintenance and repair of video recorders; 
maintenance and repair of television receivers; 
maintenance and repair of antennas for television 
receivers and mobile phones; maintenance and 
repair of video screens; maintenance and repair of 
projection screens; maintenance and repair of LCD 
projectors; maintenance and repair of remote control 
devices for video frequency apparatus and machines; 
maintenance and repair of remote control devices for 
audio frequency apparatus and machines; 
maintenance and repair of remote control devices for 
electronic apparatus and machines; maintenance 
and repair of radio receivers; maintenance and repair 
of portable audio players; maintenance and repair of 
audio tape recorders; maintenance and repair of 
audio tape players; maintenance and repair of audio 
disc players; maintenance and repair of audio disc 
recorders; maintenance and repair of sound 
transmission apparatus; maintenance and repair of 
sound recording apparatus; maintenance and repair 
of sound reproduction apparatus; maintenance and 
repair of radiocassette recorders; maintenance and 
repair of integrated circuit recorders; maintenance 
and repair of audio amplifiers; maintenance and 
repair of audio speakers; maintenance and repair of 
headphones; maintenance and repair of earphones; 
maintenance and repair of microphones; 
maintenance and repair of telephone apparatus; 
maintenance and repair of mobile phones; 
maintenance and repair of transceivers; maintenance 
and repair of electric telecommunication machines 
and apparatus; maintenance and repair of car audio 
apparatus; maintenance and repair of car radio 
apparatus; maintenance and repair of car navigation 
apparatus; computer maintenance and repair; 
maintenance and repair of computer drives; 
maintenance and repair of disc drives; maintenance 
and repair of web cameras; maintenance and repair 
of semi-conductor production machines and 
apparatus; all included in class 37.

התקנה, אחזקה ותיקון של חומרת מחשב; ניקוי ותיקון דוד
חימום; תיקון ואחזקה של מקרן סרטים; שיקום רהיטים; התקנה

ותיקון של מתקני מיזוג אוויר; התקנה, אחזקה ותיקון של
מכונות משרד וציוד משרדי; תיקון מתקני צילום; דיכוי הפרעות
במתקנים חשמליים; התקנה ותיקון של טלפון; התקנה ותיקון
של כלי חשמל; אחזקה ותיקון של נגני DVD; אחזקה ותיקון של

מקליטי DVD; אחזקה ותיקון של נגני תקליטורים; אחזקה
ותיקון של מקליטי תקליטורים; אחזקה ותיקון של מצלמות
וידאו; אחזקה ותיקון של מצלמות סטילס דיגיטליות ומתקני
צילום דיגיטלי; אחזקה ותיקון של מדפסות מחשב; אחזקה
ותיקון של מצלמות קולנועיות; אחזקה ותיקון של חצובות
למצלמות ומתקני צילום; אחזקה ותיקון של מקליטי וידאו;

אחזקה ותיקון של מקלטי טלוויזיה; אחזקה ותיקון של אנטנות
עבור מקלטי טלוויזיה וטלפונים ניידים; אחזקה ותיקון של מסכי
וידאו; אחזקה ותיקון של מסכי הקרנה; אחזקה ותיקון של מקרני

LCD; אחזקה ותיקון של מכשירי שלט רחק עבור מכונות
ומתקני תדר וידאו; אחזקה ותיקון של מכשירי שלט רחק עבור
מכונות ומתקני תדר אודיו; אחזקה ותיקון של מכשירי שלט רחק
עבור מכונות ומתקנים אלקטרוניים; אחזקה ותיקון של מקלטי
רדיו; אחזקה ותיקון של נגני אודיו ניידים; אחזקה ותיקון של
מקליטי קלטות אודיו; אחזקה ותיקון של נגני קלטות אודיו;

אחזקה ותיקון של נגני דיסק אודיו; אחזקה ותיקון של מקליטי
דיסק אודיו; אחזקה ותיקון של מתקני תמסורת צליל; אחזקה
ותיקון של מתקני הקלטת צליל; אחזקה ותיקון של מתקני

שעתוק צליל; אחזקה ותיקון של מקליטי רדיו-קסטה; אחזקה
ותיקון של מקליטי מעגל משולב; אחזקה ותיקון של מגברי
אודיו; אחזקה ותיקון של רמקולי אודיו; אחזקה ותיקון של
אפרכסות; אחזקה ותיקון של אוזניות; אחזקה ותיקון של

מיקרופונים; אחזקה ותיקון של מכשירי ומתקני טלפון; אחזקה
ותיקון של טלפונים ניידים; אחזקה ותיקון של מקלטי-משדר;
אחזקה ותיקון של מכונות ומתקנים חשמליים לטלקומוניקציה;
אחזקה ותיקון של מתקני אודיו למכונית; אחזקה ותיקון של רדיו

למכונית; אחזקה ותיקון של מתקני ניווט למכונית; אחזקה
ותיקון של מחשבים; אחזקה ותיקון של כונני מחשב; אחזקה

ותיקון של כונני דיסק; אחזקה ותיקון של מצלמות רשת; אחזקה
ותיקון של מכונות ומתקנים להפקת מוליכים-למחצה; הנכללים

כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אב תש"ע - 13429/07/2010



Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

Class: 37 סוג: 37

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

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

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

י"ח אב תש"ע - 13529/07/2010



make.believe

Application Date 08/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215560 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 13629/07/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אב תש"ע - 13729/07/2010



Audio tape players; audio tape recorders; audio disc 
players; audio disc recorders; compact disc players; 
compact disc recorders; radio tuners; audio 
receivers; audio amplifiers; audio speakers; tweeters; 
woofers; headphones; earphones; microphones; 
integrated circuit recorders; plasma display panel 
televisions; liquid crystal display televisions; 
television receivers; liquid crystal displays; liquid 
crystal display projectors; cathode ray tubes; video 
tape recorders; DVD players; DVD recorders; hard 
disc audio players; hard disc audio recorders; hard 
disc video players; hard disc video recorders; video 
screens; set top boxes; video cameras; digital still 
cameras and digital photo apparatus; cameras and 
photographic apparatus; carrying bags, saddle bags, 
covers, cases, casings and suitcases for video 
cameras; carrying bags, saddle bags, covers, cases, 
casings and suitcases for digital still cameras and 
digital photo apparatus; carrying bags, saddle bags, 
covers, cases, casings and suitcases for cameras 
and photographic apparatus; mobile phones; 
facsimile machines; audio players for automobile 
use; radio receivers for automobile use; compact disc 
changers for automobile use; telephone apparatus; 
mobile information terminals; computers; central 
processing units; optical disc drives; magnetic disc 
drives; magneto-optical disc drives; computer 
monitors; computer keyboards; computer mice; 
computer speakers; web cameras; carrying bags, 
saddle bags, covers, cases, casings and suitcases 
for computers; computer game software and 
programs; computer memories; memory chips; 
computer software and programs; scanners; printers; 
blank magnetic tapes; blank optical discs; blank 
magnetic discs; blank magneto-optical discs; semi-
conductors; integrated circuits; magnetic tapes 
featuring music, movies, images, animation and 
texts; optical discs featuring music, movies, images, 
animation and texts; magnetic discs featuring music, 
movies, images, animation and texts; magneto-
optical discs featuring music, movies, images, 
animation and texts; integrated circuit recording 
media featuring music, movies, images, animation 
and texts; blank integrated circuit recording media; 
memory cards; blank floppy disks; blank compact 
discs; blank digital versatile discs; blank video 
cassette tapes; blank digital video cassette tapes; 
blank digital audio cassette tapes; blank audio 
cassette tapes; data transmission cables; car 
navigation apparatus; USB flash memories; battery 
cells; manganese cells; alkaline cells; nickel-
cadmium batteries; lithium-ion batteries; 
rechargeable batteries; battery chargers; 
accumulator batteries; solar batteries; electronic 
dictionaries; downloadable electronic publications; 
downloadable music data and files; electrostatic 
copying machines; electric cables; optical cables; 
electric power plugs; alternating current adapters; 
electric switches; electric relays; consumer video 
game apparatus and machines adapted for use with 
an external display screen or monitor; consumer 
video game software; electric wires; glasses; 
sunglasses; bags, saddle bags, covers, cases and 
casings for glasses; electric and electronic pens 
[visual display units]; video telephones; word

נגני קלטות אודיו; מקליטי קלטות אודיו; נגני אודיו דיסק;
מקליטי אודיו דיסק; נגני תקליטורים; מקליטי תקליטורים; כוונני

רדיו; מקלטי אודיו; מגברי אודיו ;רמקולי אודיו; טוויטרים;
וופרים; אוזניות ראש; אוזניות; מיקרופונים; מקליטי מעגל
משולב; טלוויזיות לוח צג פלסמה; טלוויזיות LCD; מקלטי
טלוויזיה; LCD; מקרני LCD; שפופרות קרן קתודה; מקליטי

קלטת וידאו; נגני DVD ; מקליטי DVD ; נגני אודיו דיסק קשיח;
מקליטי אודיו דיסק קשיח; נגני וידאו דיסק קשיח; מקליטי וידאו
דיסק קשיח; מסכי וידאו; ממירים; מצלמות וידאו; מצלמות

סטילס דיגיטליות ומתקני צילום דיגיטלי; מצלמות ומתקני צילום;
תיקי נשיאה, תיקי אוכף, כיסויים, נרתיקים, עטיפות מגן

ומזוודות למצלמות וידאו; תיקי נשיאה, תיקי אוכף, כיסויים,
נרתיקים, עטיפות מגן ומזוודות למצלמות סטילס דיגיטליות
ומתקני צילום דיגיטלי; תיקי נשיאה, תיקי אוכף, כיסויים,
נרתיקים, עטיפות מגן ומזוודות למצלמות ומתקני צילום;

טלפונים ניידים; מכשירי פקסימיליה; נגני אודיו לשימוש בכלי
רכב; מקלטי רדיו לשימוש בכלי רכב; מחליפי תקליטורים

לשימוש בכלי רכב; מתקני ומכשירי טלפון; מסופי מידע ניידים;
מחשבים; יחידות עיבוד מרכזי; כונני דיסק אופטי; כונני דיסק
מגנטי; כונני דיסק מגנטו-אופטי; צגי מחשב; מקלדות מחשב;
עכברי מחשב; רמקולים למחשב; מצלמות רשת; תיקי נשיאה,
תיקי אוכף, כיסויים, נרתיקים, עטיפות מגן ומזוודות למחשבים;
תוכנות ותוכניות משחק מחשב; זיכרונות מחשב; שבבי זיכרון;
תוכנת ותוכניות מחשב; סורקים; מדפסות; סרטים מגנטיים

ריקים; דיסקים אופטיים ריקים; דיסקים מגנטיים ריקים; דיסקים
מגנטו-אופטיים ריקים; מוליכים למחצה; מעגלים משולבים;
סרטים מגנטיים המציגים מוזיקה, סרטים, דמויות, אנימציה
וטקסט; דיסקים אופטיים המציגים מוזיקה, סרטים, דמויות,
אנימציה וטקסט; דיסקים מגנטיים המציגים מוסיקה,סרטים,
דמויות, אנימציה וטקסט; דיסקים מגנטו-אופטיים המציגים
מוסיקה, סרטים, דמויות, אנימציה וטקסט; מדיית הקלטה
במעגל משולב המציגה מוזיקה, סרטים, דמויות, אנימציה

וטקסט; מדיה ריקה להקלטה במעגל משולב; כרטיסי זיכרון;
דיסקי פלופי ריקים; תקליטורים ריקים; דיסקים דיגיטליים דו
צדדיים ריקים; קלטות וידאו ריקות; קלטות אודיו דיגיטליות

ריקות; קלטות אודיו ריקות; כבלי העברת נתונים;  מתקני ניווט
לרכב; זכרונות פלאש USB ; יחידות בטריה; יחידות מנגן;
יחידות אלקלין; בטריות ניקל-קדמיום; בטריות ליתיום-איון;
בטריות נטענות; מטעני בטריות; בטריות אוגרות; בטריות
סולאריות; מילונים אלקטרוניים; הפצה אלקטרונית הניתנת

להורדה; נתוני וקבצי מוזיקה הניתנים להורדה; מכונות העתקה
אלקטרוסטטיות; כבלים חשמליים; כבלים אופטיים; מחברים
חשמליים; מתאמי זרם מתחלף; מתגים אלקטרוניים; ממסרים
חשמליים; מכונות ומתקני משחק וידאו לצרכן המותאמות
לשימוש עם מסך חיצוני או צג; תוכנת מחשב משחק וידאו

לצרכן; חוטים חשמליים; משקפיים; משקפי שמש; תיקים, תיקי
אוכף, כיסויים,נרתיקים ועטיפות מגן למשקפיים; עטים

חשמליים ואלקטרוניים (יחידות תצוגה ויזואליות); טלפוני וידאו;
-CD מעבדי תמלילים; מכונות ומתקנים לעיבוד נתונים; מחליפי
ROM למחשבים; מחסניות משחק וידאו; מתקני הוראה אודיו-
ויזואליים; מסיכות אבק, מסיכות נשימה; מכשירי הפיכת חמצן
לאוזון; חצובות למצלמות ומתקני צילום; עדשות מגע; ממשקים
למחשבים; כריות זרוע לשימוש עם מחשבים; פטיפון אוטומטי;
שידות לרמקולים; מקרני שקופיות; משדרים; טרנזיסטורים;
קוראי בר-קוד; מעגלים מודפסים; קלטות ניקוי ראשי הקלטה;

פדים לעכבר; מודמים; לייזרים, לא למטרות רפואיות;
הולוגרמות; מתקני רדאר; מקליטי תמונה; נגני תקליט; זרועות
טון לנגני תקליט; מחטים לנגני תקליט; וסתי מהירות לנגני
תקליט; מתקני ניקוי למקלטי תמונה; סרטים קולנועיים

מפותחים; מתקנים לעריכת סרט קולנוע; מצלמות קולנוע; מסכי
הקרנה; מנורות אופטיות; מתקני הקרנה; מיקרוסקופים; עדשות
אופטיות; קוראי דמות אופטית; דיאפרגמות (צילום); מכונות
מכירה; פנסים (צילום); מעמדים למתקני צילום; מתקני צילום;
כוונות צילום; תוויות אלקטרוניות לסחורות; מתקנים ומכשירים
לאסטרונומיה; מכשירי שלט-רחק למתקני ומכונות תדר וידאו;

י"ח אב תש"ע - 13829/07/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

processors; data processing machines and 
apparatus; CD-ROM changers for computers; video 
game cartridges; audiovisual teaching apparatus; 
dust masks, respiratory masks; ozonisers; tripods for 
cameras

מכשירי שלט-רחק למתקני ומכונות תדר אודיו; מכשירי שלט-
רחק למתקנים ומכונות אלקט

Class: 9 סוג: 9

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

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

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

י"ח אב תש"ע - 13929/07/2010



Class: 38 סוג: 38

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

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

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

Computer aided transmission of messages and 
images; communications by computer terminals; 
cellular telephone communication; telex services; 
television broadcasting; teleconferencing services; 
facsimile transmission; rental of facsimile apparatus; 
message sending; rental of message sending 
apparatus; rental of modems; radio broadcasting; 
satellite transmission; communications by fiber optic 
networks; telecommunications routing and junction 
services; information about telecommunications; 
rental of telecommunication equipment; electronic 
mail; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; providing user access 
to a global computer network [service providers]; 
communications by telegrams; communications by 
telephone: rental of telephones; wire service; paging 
services [radio, telephone or other means of 
electronic communication]; cable television 
broadcasting; all included in class 38.

תמסורת בעזרת מחשב של מסרים ודמויות; תקשורת
באמצעות מסופי מחשב; תקשורת טלפון סלולרי; שירותי טלקס;

שידורי טלוויזיה; שירותי ניהול ועידות-רחק; תמסורת
פקסימיליה; השכרה של מתקני פקסימיליה; משלוח מסרים;

השכרה של מתקנים למשלוח מסרים; השכרת מודמים; שידורי
רדיו; תמסורת לוויין; תקשורת באמצעות רשתות סיב אופטי;

שירותי ניתוב וחיבור טלקומוניקציות; מידע אודות
טלקומוניקציה; השכרה של ציוד טלקומוניקציה; דואר
אלקטרוני; שירותי לוח מודעות אלקטרוני [שירותי

טלקומוניקציה]; הספקת גישת משתמש לרשת מחשב גלובלית
[ספקי שירות]; תקשורת באמצעות מברקים; תקשורת

באמצעות טלפון; השכרת טלפונים; שירות ציתות; שירותי זימון
[רדיו, טלפון או אמצעי תקשורת אלקטרונית אחרים]; שידורי

טלוויזיה בכבלים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

make.believe

Application Date 08/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215562 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 14029/07/2010



Class: 42 סוג: 42

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

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

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

Biological research; chemical analysis; chemical 
research; chemistry services; recovery of computer 
data; computer programming; duplication of 
computer programs; computer rental; installation of 
computer software; maintenance of computer 
software; updating of computer software; computer 
system design; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; copyright 
management; creating and maintaining web sites for 
others; data conversion of computer programs and 
data [not physical conversion]; industrial design; 
hosting computer sites [web sites]; mechanical 
research; quality control; research and development 
of new products for others; rental of computer 
software; styling [industrial design]; all included in 
class 42.

מחקר ביולוגי; אנליזה כימית; מחקר כימי; שירותי כימיה; אחזור
של נתוני מחשב; תכנות מחשב; שכפול של תוכניות מחשב;

השכרת מחשב; התקנה של תוכנת מחשב; תחזוקה של תוכנת
מחשב; עדכון של תוכנת מחשב; עיצוב מערכת מחשב; המרה
של נתונים או מסמכים ממדיה פיסית לאלקטרונית; ניהול זכויות
יוצרים; יצירה ותחזוקה של אתרי רשת לאחרים; המרה של
נתונים של תוכניות ונתוני מחשב (לא המרה פיסית); עיצוב

תעשייתי; אירוח אתרי מחשב (אתרי רשת); מחקר מכני; בקרת
איכות; מחקר ופיתוח מוצרים חדשים עבור אחרים; השכרה של
תוכנת מחשב; סטיילינג (עיצוב תעשייתי); הנכללים כולם בסוג

.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

make.believe

Application Date 08/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215563 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 14129/07/2010



Class: 41 סוג: 41

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

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

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

Rental of audio equipment; online distribution of 
music, images or videos; game services provided on-
line from a computer network; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; providing 
amusement arcade services; electronic desktop 
publishing; digital imaging services; television 
entertainment; rental of camcorders; videotape film 
production; rental of video cassette recorders; 
microfilming; production of radio and television 
programs; rental of radio and television sets; radio 
entertainment; providing recreation facilities; 
recreation information; providing sports facilities; 
movie studios; film production; rental of Cine-films; 
movie theatres; rental of movie projectors and 
accessories; live performances; educational 
examination; organization of shows [impresario 
services]; tuition; entertainment information; 
photography; teaching; rental of lighting apparatus for 
theatrical sets or television studios; translation; rental 
of sound recordings; dubbing; recording studio 
services; rental of videotapes; all included in class 
41.

השכרת ציוד אודיו; הפצה מקוונת של מוזיקה, דמויות או וידאו;
שירותי משחק המסופקים בצורה מקוונת מרשת מחשב;

הספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים, לא ניתנים להורדה;
הספקת שירותי משחקי וידאו לבידור; פרסום בשולחן עבודה
אלקטרוני; שירותי הדמיה דיגיטלית; בידור טלוויזיוני; השכרה
של מצלמות וידאו; הפקת קלטות וידאו; השכרה של מקליטי
קלטות וידאו; צילום במיקרופילם; הפקה של תוכניות רדיו
וטלוויזיה; השכרה של מערכות רדיו וטלוויזיה; בידור ברדיו;
הספקת מתקני בילוי; מידע בידורי; הספקת מתקני ספורט;
אולפני סרטים; הפקת סרטים; השכרה של סרטי קולנוע;
אולמות קולנוע; השכרה של מקרני סרטים ועזרים; הופעות

חיות; בחינה חינוכית; ארגון הופעות [שירותי אמרגנות]; הוראה;
מידע בידורי; צילום; לימוד; השכרה של מתקני תאורה עבור
תפאורות תיאטרון או אולפני טלוויזיה; תרגום; השכרה של
הקלטות צליל; דיבוב; שירותי אולפן הקלטות; השכרה של

קלטות וידאו; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

make.believe

Application Date 08/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215564 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 14229/07/2010



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 וידיאו, התקני חישוב שמוחזקים ביד,
התקני חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Trade Mark No. 215567 מספר סימן

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 14329/07/2010



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; 
production of computer games, video games and 
software for entertainment purposes; all included in 
class 41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקת משחקי מחשב מקוונים
ו/או משחקי וידיאו מקוונים; אספקת מידע על בידור בתחום של
משחקי מחשב ומשחקי וידאו; הפקה של מולטימדיה עבור

מטרות בידור; הפקה של משחקי מחשב, משחקי וידאו ותכנה
עבור מטרות בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Trade Mark No. 215568 מספר סימן

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 14429/07/2010



Class: 34 סוג: 34

United Kingdom , 21/04/2008 ממלכה מאוחדת , 21/04/2008

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

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

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק;, מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 1307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, 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 word AROME separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215598 מספר סימן

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 14529/07/2010



Metal building materials; transportable metal 
buildings; pipes of metal; aluminium; aluminium 
building materials; windows and doors of aluminium; 
aluminium sections; all included in class 6.

חומרי בנייה ממתכת; מבנים ממתכת הניתנים להעברה;
צינורות ממתכת; אלומיניום; חומרי בנייה מאלומיניום; חלונות
ודלתות מאלומיניום; חלקי אלומיניום; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: REYNAERS ALUMINIUM, naamloze 
vennootschap

Address: Oude Liersebaan 266  , DUFFEL, B-2570, 
Belgium

Identification No.: 69571

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ALUMINIUM 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

Trade Mark No. 215633 מספר סימן

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 14629/07/2010



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; 
production of computer games, video games and 
software for entertainment purposes; all included in 
class 41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקה של משחקי מחשב
מקוונים ו/או משחקי וידאו מקוונים; אספקת מידע על בידור

בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; הפקה של
מולטימדיה עבור מטרות בידור; הפקה של משחקי מחשב,

משחקי וידאו ותוכנות למטרות בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

MAX PAYNE

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215635 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 14729/07/2010



Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal; included in class 19.

חומרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים אל מתכתיים
לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם מתכתיים,

מצבות שאינן ממתכת; הנכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CEMENTIR HOLDING S.p.A

Address: 200 Corso di Francia  , Rome, Italy

Identification No.: 69578

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

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.

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

Trade Mark No. 215655 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 14829/07/2010



Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal; included in class 19.

חומרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים אל מתכתיים
לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם מתכתיים,

מצבות שאינן ממתכת; הנכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CEMENTIR HOLDING S.p.A

Address: 200 Corso di Francia  , Rome, Italy

Identification No.: 69578

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

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.

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

Trade Mark No. 215656 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 14929/07/2010



Medical devices related to sleep; all included in class 
10.

מכשירים רפואיים המתייחסים לשינה; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, 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

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

SLEEP 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

OTRI-SLEEP

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215657 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 15029/07/2010



Pre-recorded videos containing tutorials used for 
preparing for test of technical training and 
instructional abilities; all included in class 9.

קלטות מוקלטות מראש הכוללות שיעורי עזר להכנה לבחינות
של הדרכה טכנית ויכולות הדרכה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Prometric Inc.

Address: 1501 S. Clinton St.  , Baltimore, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68505

(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

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

Trade Mark No. 215663 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 15129/07/2010



Handbooks, brochures, pamphlets, printed forms, 
score-reporting forms, reports, bulletins, newsletters, 
magazines, guides, folders, and binders, all for use in 
technical training skills assessment program; all 
included in class 16.

ספרי עבודה, חוברות, עלונים, טפסים מודפסים, טפסים
לרישום תוצאות, דוחות, עלונים, עלון חדשות, כתבי-עת, ספרי
הדרכה, תיקי ניירת וכורכי ספרים, כולם לשימוש בתוכניות
הערכה של כישורי הדרכה טכניים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Prometric Inc.

Address: 1501 S. Clinton St.  , Baltimore, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68505

(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

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

Trade Mark No. 215664 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 15229/07/2010



Computerized database management services in the 
field of test question inventory and usage; statistical 
information services in the fields of educational, 
professional, and vocational testing and test question 
validity; all included in class 35.

שירותי ניהול נתונים ממוחשבים בתחום מלאי ושימוש בשאלות
מבחן; שירותי מידע סטטיסטי בתחומים לימודיים, התמחותיים
ומקצועיים של בחינה ובדיקת תוקף שאלות; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Prometric Inc.

Address: 1501 S. Clinton St.  , Baltimore, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68505

(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

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

Trade Mark No. 215665 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 15329/07/2010



Standardized testing for others for the purpose of 
educational and professional licensure and 
certification; test preparation services, namely, 
preparing, administering and scoring a full range of 
assessments, examinations and standardized tests 
for educational use; educational services and 
educational services delivered over the internet, 
namely, conducting interactive multi-media-based 
classes and seminars in the field of undergraduate, 
continuing graduate and post graduate level 
education; providing training in the field of test taking 
skills, namely, providing experiential training which 
simulates testing environments to familiarize and 
prepare individuals, and develop test-taking skills and 
time management skills, for a full range of 
standardized tests, assessments, examinations for 
licensure, certification, employment, commercial and 
governmental use; education services in the field of 
employee management training, namely customized, 
experienced-based, interactive learning seminars, 
workshops and courses, courses and workshops 
over the internet concerning general business skills, 
new product features and usage, employee 
development and human resource development; 
educational services, namely, conducting classes 
and seminars in the field of computers; all included in 
class 41.

בחינות סטנדרטיות לאחרים למטרת מתן רישיון ותעודה
חינוכיים ומקצועיים; שירותי הכנת מבחנים, דהיינו הכנה, פיקוח
וניקוד של טווח שלם של הערכות, מבחנים ובחינות סטנדרטיות
לשימוש חינוכי; שירותיים חינוכיים ושירותיים חינוכיים הניתנים

באמצעות האינטרנט, דהיינו, מתן שיעורים וסמינרים
אינטראקטיביים על בסיס מולטי-מדיה בתחום לימודי תואר
ראשון, המשך לרמת תואר שני ופוסט תואר שני; אספקת

הדרכה בתחום כישורי עשיית מבחנים, דהיינו, אספקת הדרכה
ניסיונית אשר עושה סימולציה לסביבת מבחן לצורך הכרה

והכנת אנשים, ופיתוח כישורי עשיית בחינות וכישורי ניהול זמן,
עבור טווח שלם של בחינות סטנדרטיות, הערכות, מבחנים
למתן רישיונות, תעודות, תעסוקה, מסחר וממשלה; שירותי
חינוך בתחום הדרכת ניהול עובדים ,דהיינו סמינרי למידה,

סדנאות וקורסים אינטראקטיביים מותאמים ומבוססים על ניסיון,
קורסים וסדנאות באמצעות האינטרנט ביחס לכישורים עיסקיים
כלליים, מאפיינים ושימוש במוצר חדש, פיתוח עובדים ופיתוח
משאבי אנוש; שירותי חינוך, דהיינו, ניהול קורסים וסמינרים

בתחום המחשבים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215666 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 15429/07/2010



Owners

Name: Prometric Inc.

Address: 1501 S. Clinton St.  , Baltimore, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68505

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

י"ח אב תש"ע - 15529/07/2010



Testing to determine employment skills, namely, 
preparing, administering and scoring a full range of 
assessments, examinations and standardized tests 
for employment, commercial and governmental use; 
testing services, namely, preparing and administering 
examinations to assess college-level course 
achievement; preparing, administering and scoring of 
tests, test score reporting, maintaining records of and 
disseminating information concerning individual test 
results, all in the field of computer-related training 
skills and related job clusters skills tests and 
performance assessment; all included in class 42.

בדיקה לקביעת כישורי תעסוקה, דהיינו, הכנה, פיקוח וניקוד
של טווח שלם של הערכות, מבחנים ובחינות סטנדרטיות

לשימוש תעסוקתי, מסחרי וממשלתי; שירותי בחינה, דהיינו,
הכנה וניהול מבחנים להערכת הישגים בקורסים ברמת קולג';
הכנה, פיקוח וניקוד בחינות, דיווח ניקוד בחינות, שמירת

רישומים של והפצת מידע בנוגע לתוצאות בחינות פרטניות,
כולם בתחום כישורי הדרכת מחשבים ובדיקת אוסף כישורים

נלווים ויכולות ביצוע; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Prometric Inc.

Address: 1501 S. Clinton St.  , Baltimore, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68505

(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

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

Trade Mark No. 215667 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 15629/07/2010



Metalworking machines and tools; all included in 
class 7.

מכונות וכלים לעבודת מתכת; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MORI SEIKI CO., LTD.

Address: 106, Kitakoriyama-cho Yamatokoriyama-shi, 
Nara, Japan

Identification No.: 69582

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215674 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 15729/07/2010



Medical devices related to sleep; all included in class 
10.

מכשירים רפואיים המתייחסים לשינה; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, 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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה סליפ 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

אוטרי-סליפ

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215680 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 15829/07/2010



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,
נסיובים ושעווה לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער;
תכשירים לצביעת שיער ולהסרת צבע מהשיער; תכשירים

לסלסול ולתלתול תמידי; מיישרי שיער; תמציות שמנים לשימוש
אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

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

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IMPULSION

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215815 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 15929/07/2010



י"ח אב תש"ע - 16029/07/2010



Class: 34 סוג: 34

United Kingdom , 16/04/2008 ממלכה מאוחדת , 16/04/2008

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

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

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smoker's articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזיר אישון;
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 1307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, 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 word AROME separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215849 מספר סימן

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 16129/07/2010



Batteries adn battery charges; included in class 9. סוללות ומטענים לסוללות; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Duracell Batteries BVBA

Address: Aarschot, Belgium

Identification No.: 2712

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DURACELL TURBO

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215862 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 16229/07/2010



Educational services, namely, conducting programs 
in the nature of seminars, courses and workshops in 
the fields of business management, business 
decision making, ethical business standards, 
business finance, accounting, marketing, logistics, 
quality assurance, production management, 
manufacturing, product inventory and distribution, 
program management, multi-project management, 
and new product development; designing, developing 
and administering exams for evaluating individuals 
and certifying their mastery of theoretical concepts 
applicable to the fields of business management, 
business decision making, ethical business 
standards, business finance, accounting, marketing, 
logistics, quality assurance, production management, 
manufacturing, product inventory and distribution, 
program management, multi-project management, 
and new product development; all included in class 
41.

שירותי חינוך, דהינו, הובלת תוכניות בעלות אופי של סמינרים,
קורסים וסדנאות בתחומים של מנהל עסקים, לקיחת החלטות
עסקיות, סטנדרטים אתיים בעסקים, מימון עסקים, חשבונאות,
שיווק, לוגיסטיקה, אבטחת איכות, ניהול ייצור, ייצור, מלאי

מוצרים והפצתם, ניהול תוכנית, ניהול ריבוי פרויקטים, ופיתוח
מוצר חדש; עיצוב ופיתוח של מבחנים ופיקוח בעניינם לצורך
הערכה של אינדיבידואלים והסמכת מומחיותם במושגים
תיאורטיים הבאים ליישום בתחום מינהל העסקים, לקיחת
החלטות עסקיות, סטנדרטים אתיים בעסקים, מימון עסקים,
חשבונאות, שיווק, לוגיסטיקה, אבטחת איכות, ניהול ייצור,
ייצור, מלאי מוצרים והפצתם, ניהול תוכנית, ניהול ריבוי
פרויקטים, ופיתוח מוצר חדש; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Avraham Y. Goldratt Institute, A Limited 
Partnership

Address: New Haven, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 69631

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PROGRAM 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

JONAH PROGRAM

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215895 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 16329/07/2010



Class: 34 סוג: 34

Switzerland , 15/05/2008 שוויץ , 15/05/2008

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

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

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3  , Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 67137, מגדל סונול,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FLAVOR-ZONE

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215899 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 16429/07/2010



Arranging, organizaing and conducting educational 
conferences and events in the medical field; all 
included in class 41.

סידור, ארגון וניהול של ועידות ואירועים חינוכיים בתחום
הרפואי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GIVEN IMAGING LTD. שם: גיוון אימג'ינג בע"מ

Address: Industrial Park Building 7, Yokneam Illite, Israel כתובת : פארק התעשיה בנין 7, יקנעם עילית, ישראל

Identification No.: 512578022מספר זיהוי: 512578022

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON CAPSULE, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CAPSULE

ENDOSCOPY, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215902 מספר סימן

Application Date 13/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 16529/07/2010



Pharmaceuticals for use in the treatment of 
lysosomol storage diseases; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בטיפול במחלות אגירה ליזוזומליות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Protalix Ltd. שם: פרוטליקס בע"מ

Address: 2 Snunit Street Science Park, Carmiel, Israel כתובת : רחוב סנונית 2 פארק המדע, כרמיאל, ישראל

Identification No.: 511903288מספר זיהוי: 511903288

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

LIFLYSO

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215906 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 16629/07/2010



Machine tools, namely, vertical drilling and milling 
machines, horizontal drilling and milling machines, 
lathes, indexers, rotary tables, vertical machining 
centers, routers, mold making machines, pallet 
changers, all equipped  with computerized numerical 
controls; all included in class 7.

כלי מכונות, דהיינו מכונות קדיחה וכרסום מאונכות, מכונות
קדיחה וכרסום אפקיות, מחרטות, שולחנות סובבים, מרכזי
מכונות אנכיים, התקני ניתוב, מכונות הכנת תבנית, מחליפי

דרגש, כולם מצויידים עם בקרי מספר ממוחשבים; כולם כלולים
בסוג 7.                 .

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

HAAS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215973 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 16729/07/2010



Telecommunications and communications services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
local, long distance and international voice, text, 
facsimile, video and data telecommunication 
services; television broadcasting including pay, free 
to air and cable; broadcasting services; data casting 
services; web casting services; telecommunication 
services allowing video and audio streaming through 
telecommunication devices including mobile 
handsets; telecommunication services allowing users 
to download music; videos and data through 
telecommunication devices including mobile 
handsets; telecommunication services for the 
collection, transmission, processing and storage of 
messages and data; telecommunication services to 
automate outbound dialing functions; electronic mail 
services; voice mail and messaging services; SMS 
services; picture and video messaging; audio and 
video conferencing; provision of telecommunication 
access and links to computer databases and the 
Internet; rental of telecommunications apparatus, 
equipment and systems; telecommunications 
information services; providing information services 
concerning all of the foregoing; transmission of 
information on a wide range of topics, including on-
line transmission; provision of telecommunications 
networks; telecommunications consultancy; providing 
access time to computer databases and the Internet; 
Internet Service Provider services; providing access 
to and leasing access time to a computer database 
and the Internet; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה ותקשורת; טלקומוניקציה של מידע
(הכוללת דפי אתר), תוכניות מחשב וכל מידע אחר; שירותי
קול, טקסט, פקסימיליה, וידאו וטלקומוניקציה מידע, מקומיים,
ארוכי טווח ובינלאומיים; שידורי טלוויזיה הכוללים שירותי

תשלום, שירותים חופשיים לכל ושירותי כבלים; שירותי שידור;
שירותי חלוקת מידע; שירותי חלוקת אתר; שירותי

טלקומוניקציה המאפשרים זרימת וידאו ואודיו באמצעות מתקני
טלקומוניקציה הכוללים מערכות יד ניידות; שירותי

טלקומוניקציה המאפשרים למשתמשים להוריד מוזיקה, וידאו
ונתונים באמצעות מתקני טלקומוניקציה הכוללים מערכות יד
ניידות; שירותי טלקומוניקציה עבור האיסוף, העברה, עיבוד

ואחסון של מסרים ונתונים; שירותי טלקומוניקציה עבור הוצאה
אוטומטית של תפקודי חיוג; שירותי דואר אלקטרוני; שירותי
דואר והודעות קוליות; שירותי SMS; שירותי העברת תמונה
ווידאו; שירותי ועידה באמצעות וידאו ואודיו; הענקה של גישת
וקשורי טלקומוניקציה למאגר נתונים ממוחשב ולאינטרנט;

השכרה של התקני, ציוד ומערכות טלקומוניקציה; שירותי מידע
טלקומוניקציות; שירותי הענקת מידע בנוגע לכל האמור לעיל;
העברה של מידע במגוון רחב של נושאים, הכוללת העברה
בזמן אמיתי; הענקה של רשתות טלקומוניקציות; ייעוץ

טלקומוניקציות; הענקת זמן גישה למאגרי נתונים ממוחשבים
ולאינטרנט; שירותי ספק שירותי אינטרנט; הענקת גישה

והחכרת זמן גישה למאגר נתונים ממוחשב ולאינטרנט; כולם
כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TELSTRA CORPORATION LIMITED

Address: Melbourne, Victoria, Australia

Identification No.: 51583

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

TELSTRA

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215984 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 16829/07/2010



Telecommunications and communications services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
local, long distance and international voice, text, 
facsimile, video and data telecommunication 
services; television broadcasting including pay, free 
to air and cable; broadcasting services; data casting 
services; web casting services; telecommunication 
services allowing video and audio streaming through 
telecommunication devices including mobile 
handsets; telecommunication services allowing users 
to download music; videos and data through 
telecommunication devices including mobile 
handsets; telecommunication services for the 
collection, transmission, processing and storage of 
messages and data; telecommunication services to 
automate outbound dialing functions; electronic mail 
services; voice mail and messaging services; SMS 
services; picture and video messaging; audio and 
video conferencing; provision of telecommunication 
access and links to computer databases and the 
Internet; rental of telecommunications apparatus, 
equipment and systems; telecommunications 
information services; providing information services 
concerning all of the foregoing; transmission of 
information on a wide range of topics, including on-
line transmission; provision of telecommunications 
networks; telecommunications consultancy; providing 
access time to computer databases and the Internet; 
Internet Service Provider services; providing access 
to and leasing access time to a computer database 
and the Internet; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה ותקשורת; טלקומוניקציה של מידע
(הכוללת דפי אתר), תוכניות מחשב וכל מידע אחר; שירותי
קול, טקסט, פקסימיליה, וידאו וטלקומוניקציה מידע, מקומיים,
ארוכי טווח ובינלאומיים; שידורי טלוויזיה הכוללים שירותי

תשלום, שירותים חופשיים לכל ושירותי כבלים; שירותי שידור;
שירותי חלוקת מידע; שירותי חלוקת אתר; שירותי

טלקומוניקציה המאפשרים זרימת וידאו ואודיו באמצעות מתקני
טלקומוניקציה הכוללים מערכות יד ניידות; שירותי

טלקומוניקציה המאפשרים למשתמשים להוריד מוזיקה, וידאו
ונתונים באמצעות מתקני טלקומוניקציה הכוללים מערכות יד
ניידות; שירותי טלקומוניקציה עבור האיסוף, העברה, עיבוד

ואחסון של מסרים ונתונים; שירותי טלקומוניקציה עבור הוצאה
אוטומטית של תפקודי חיוג; שירותי דואר אלקטרוני; שירותי
דואר והודעות קוליות; שירותי SMS; שירותי העברת תמונה
ווידאו; שירותי ועידה באמצעות וידאו ואודיו; הענקה של גישת
וקשורי טלקומוניקציה למאגר נתונים ממוחשב ולאינטרנט;

השכרה של התקני, ציוד ומערכות טלקומוניקציה; שירותי מידע
טלקומוניקציות; שירותי הענקת מידע בנוגע לכל האמור לעיל;
העברה של מידע במגוון רחב של נושאים, הכוללת העברה
בזמן אמיתי; הענקה של רשתות טלקומוניקציות; ייעוץ

טלקומוניקציות; הענקת זמן גישה למאגרי נתונים ממוחשבים
ולאינטרנט; שירותי ספק שירותי אינטרנט; הענקת גישה

והחכרת זמן גישה למאגר נתונים ממוחשב ולאינטרנט; כולם
כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TELSTRA CORPORATION LIMITED

Address: Melbourne, Victoria, Australia

Identification No.: 51583

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

Trade Mark No. 215986 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 16929/07/2010



Telecommunications and communications services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
local, long distance and international voice, text, 
facsimile, video and data telecommunication 
services; television broadcasting including pay, free 
to air and cable; broadcasting services; data casting 
services; web casting services; telecommunication 
services allowing video and audio streaming through 
telecommunication devices including mobile 
handsets; telecommunication services allowing users 
to download music; videos and data through 
telecommunication devices including mobile 
handsets; telecommunication services for the 
collection, transmission, processing and storage of 
messages and data; telecommunication services to 
automate outbound dialing functions; electronic mail 
services; voice mail and messaging services; SMS 
services; picture and video messaging; audio and 
video conferencing; provision of telecommunication 
access and links to computer databases and the 
Internet; rental of telecommunications apparatus, 
equipment and systems; telecommunications 
information services; providing information services 
concerning all of the foregoing; transmission of 
information on a wide range of topics, including on-
line transmission; provision of telecommunications 
networks; telecommunications consultancy; providing 
access time to computer databases and the Internet; 
Internet Service Provider services; providing access 
to and leasing access time to a computer database 
and the Internet; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה ותקשורת; טלקומוניקציה של מידע
(הכוללת דפי אתר), תוכניות מחשב וכל מידע אחר; שירותי
קול, טקסט, פקסימיליה, וידאו וטלקומוניקציה מידע, מקומיים,
ארוכי טווח ובינלאומיים; שידורי טלוויזיה הכוללים שירותי

תשלום, שירותים חופשיים לכל ושירותי כבלים; שירותי שידור;
שירותי חלוקת מידע; שירותי חלוקת אתר; שירותי

טלקומוניקציה המאפשרים זרימת וידאו ואודיו באמצעות מתקני
טלקומוניקציה הכוללים מערכות יד ניידות; שירותי

טלקומוניקציה המאפשרים למשתמשים להוריד מוזיקה, וידאו
ונתונים באמצעות מתקני טלקומוניקציה הכוללים מערכות יד
ניידות; שירותי טלקומוניקציה עבור האיסוף, העברה, עיבוד

ואחסון של מסרים ונתונים; שירותי טלקומוניקציה עבור הוצאה
אוטומטית של תפקודי חיוג; שירותי דואר אלקטרוני; שירותי
דואר והודעות קוליות; שירותי SMS; שירותי העברת תמונה
ווידאו; שירותי ועידה באמצעות וידאו ואודיו; הענקה של גישת
וקשורי טלקומוניקציה למאגר נתונים ממוחשב ולאינטרנט;

השכרה של התקני, ציוד ומערכות טלקומוניקציה; שירותי מידע
טלקומוניקציות; שירותי הענקת מידע בנוגע לכל האמור לעיל;
העברה של מידע במגוון רחב של נושאים, הכוללת העברה
בזמן אמיתי; הענקה של רשתות טלקומוניקציות; ייעוץ

טלקומוניקציות; הענקת זמן גישה למאגרי נתונים ממוחשבים
ולאינטרנט; שירותי ספק שירותי אינטרנט; הענקת גישה

והחכרת זמן גישה למאגר נתונים ממוחשב ולאינטרנט; כולם
כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 215988 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 17029/07/2010



Owners

Name: TELSTRA CORPORATION LIMITED

Address: Melbourne, Victoria, Australia

Identification No.: 51583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י"ח אב תש"ע - 17129/07/2010



Chemical vapor deposition reactors; computer 
software for integrated circuit design and for use in 
manufacturing semiconductors; all included in class 
9.

כורים כימיים לשיקוע אדים; תוכנת מחשב עבור פיתוח מעגל
סוכם ועבור שימוש בייצור מוליכים למחצה; כולם כלולים בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 4000 North First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ALTUS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215992 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 17229/07/2010



The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; store services; retail and 
wholesale services; advertising; business 
administration; all the aforementioned services refer 
to furniture and its parts, furniture of metal, furniture 
for camping, sofas, stands, desks, furniture partitions, 
picture frames, mirrors, furniture fittings not of metal, 
bed fittings not of metal, furnishing or toilet mirrors, 
bedding, bed mattresses, spring mattresses, bed 
linen, bedspreads, pillows, filing cabinets, shelves, 
shelves for cabinets, textile and textile goods, 
coverings for furniture, woven or non-woven fabrics, 
fiberglass fabrics, knitted fabric, linen, linings, filtering 
material of textile, curtains, bamboo curtains, window 
shade curtains, band curtains, bead curtains for 
decorative purposes, curtain rails, curtain rings, 
curtain hooks, curtain rods, curtain rollers, shower 
curtains, household linen, table cloths including table 
cloths made of oilcloths, bed covers, sheets, piques, 
pillowcases, quilt cases, armchair covers, coffee 
table covers, napkins, paper bed covers, coverlets, 
fiber coverlets, blankets, quilts, mattress covers, 
bedclothes, cushions, wall coverings made of fabric, 
bath linen, hand and face towels, bath towels, wall 
hanging of textile, handkerchiefs of textile, carpets, 
floor coverings made of synthetic material, wallpaper, 
non-textile wall covering, gymnastic mats, wrestling 
cushions, mats, rugs, hall rugs and matting; all 
included in class 35.

איסוף בצוותא, לתועלתם של אחרים, של מגוון של טובין (למעט
ההובלה שלהם), במטרה לאפשר ללקוחות לסקור ולרכוש

בנוחות טובין כאמור; שירותי חנויות; שירותי מכירה קמעונאית
וסיטונאית; שירותי פרסום; ניהול עסקים; כל השירותים דלעיל
מתייחסים לרהיטים וחלקיהם, רהיטים ממתכת, רהיטים עבור
מחנאות, ספות, מעמדים, שולחנות, מחיצות רהיטים, מסגרות
תמונות, מראות,  מתאמי רהיטים שאינם ממתכת, מתאמי
מיטה שאינם ממתכת, מראות ריהוט או שירותים, מיטות,
מזרוני מיטה, מזרוני קפיצים, מצעים, צפיות, כריות, שידות,

מדפים, מדפים עבור ארונות, טקסטיל ומוצרי טקסטיל, כיסויים
עבור רהיטים, אריגים סרוגים או שאינם סרוגים, אריגי

פיברגלס, בדים ארוגים, פשתה, בטנות, חומרי סינון מטקסטיל,
וילונות, וילונות במבוק, וילונות הצללת חלון, וילונות סרט,

וילונות חרוז למטרות דקורטיביות, מסילות וילון, טבעות וילון, ווי
וילון, מוטות וילון, גלגלות וילון, וילונות מקלחת, פשתה לשימוש
ביתי, מפות שולחן הכוללות מפות שולחן העשויות שעוונית,

כיסויי שולחן, סדינים, אריגי פיקה, צפיות כרית, צפיות שמיכה,
כיסויי כורסא, כיסויי שולחן קפה, מפיות, כיסויי מיטה מנייר,
כיסויי שמיכה, כיסויי שמיכה מסיב, שמיכות, שמיכות נוצה,
כיסויי מזרן, מצעי מיטה, כריות, כיסויי קיר העשויים מאריג,
לבני רחצה, מגבות ידיים ופנים, מגבות רחצה, מתלי קיר

מטקסטיל, ממחטות מטקסטיל, שטיחים, כיסויי רצפה העשויים
מחומר סינטטי, טפטים, כיסויי קיר שאינם מטקסטיל, מזרני
התעמלות, כריות מתכוונות, שטיחים, מרבדים, מרבדי מבוא

ושטיחונים; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Melikgazi Kayseri, Turkey

Identification No.: 62081

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

Trade Mark No. 215996 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 17329/07/2010



Retail and wholesale services; store services; 
distribution services; import and trading services; 
sales promotion services; all related to furniture, 
mattresses, pillows, pictures and picture frames 
made of wood and/or wood substitute and/or other 
materials; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי
הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; כולם ביחס
לרהיטים, מזרונים, כריות, תמונות ומסגרות מעץ ו/או מתחליפי

עץ ו/או בשילוב חומרים נוספים; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHOMRAT HAZOREA (1999) שם: שמרת הזורע (1999)

Address: Kibutz Shomrat, 25218, Israel כתובת : קיבוץ שמרת, 25218, ישראל

Identification No.: 540193364מספר זיהוי: 540193364

Trade Mark No. 216007 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 17429/07/2010



Electronic products such as recordable media 
(CD/DVD), MP4 players, batteries and battery 
chargers, earphones, ocket radios, portable 
loudspeakers, media accessories such as bags, 
sleeves, boxes therefor; all included in class 9.

מוצרי אלקטרוניקה שהם מדיה לצריבה, נגני MP4, מטענים
וסוללות נטענים, אוזניות, טרנזיסטורים, רמקול נייד, אביזרים
נלווים למדיה כגון עטיפות, תיקים, קופסאות עבורם; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Getter Photo Ltd. שם: גטר פוטו בע"מ

Address: 23 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52134, 
Israel

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 23  , רמת גן, 52134, ישראל

Identification No.: 510928591מספר זיהוי: 510928591

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joshua Deutsch Adv. & Notary

Address: 7 Laskov St.  , Tel Aviv, 64736, Israel

שם: יהושע דויטש, עו"ד

כתובת : רחוב לסקוב 7  , תל אביב, 64736, ישראל

Trade Mark No. 216011 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 17529/07/2010



Online video encyclopedia. שירות אנציקלופדית וידאו מקוונת.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL NEWS COMPANY LTD. שם: חברת החדשות הישראלית בע"מ

Address: Neve Ilan  , D.N. Harei Yehuda, 90850, Israel כתובת : נוה אילן  , ד.נ. הרי יהודה, 90850, ישראל

Identification No.: 50966מספר זיהוי: 50966

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 67890, Israel

שם: עדי אלון, עו"ד

כתובת : שדרות ההשכלה 5  , תל אביב, 67890, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216013 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 17629/07/2010



The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; store services; retail and 
wholesale services; advertising; business 
administration; all the aforementioned services refer 
to furniture and its parts, furniture of metal, furniture 
for camping, sofas, stands, desks, furniture partitions, 
picture frames, mirrors, furniture fittings not of metal, 
bed fittings not of metal, furnishing or toilet mirrors, 
bedding, bed mattresses, spring mattresses, bed 
linen, bedspreads, pillows, filing cabinets, shelves, 
shelves for cabinets, textile and textile goods, 
coverings for furniture, woven or non-woven fabrics, 
fiberglass fabrics, knitted fabric, linen, linings, filtering 
material of textile, curtains, bamboo curtains, window 
shade curtains, band curtains, bead curtains for 
decorative purposes, curtain rails, curtain rings, 
curtain hooks, curtain rods, curtain rollers, shower 
curtains, household linen, table cloths including table 
cloths made of oilcloths, bed covers, sheets, piques, 
pillowcases, quilt cases, armchair covers, coffee 
table covers, napkins, paper bed covers, coverlets, 
fiber coverlets, blankets, quilts, mattress covers, 
bedclothes, cushions, wall coverings made of fabric, 
bath linen, hand and face towels, bath towels, wall 
hanging of textile, handkerchiefs of textile, carpets, 
floor coverings made of synthetic material, wallpaper, 
non-textile wall covering, gymnastic mats, wrestling 
cushions, mats, rugs, hall rugs and matting; all 
included in class 35.

איסוף בצוותא, לתועלתם של אחרים, של מגוון של טובין (למעט
ההובלה שלהם), במטרה לאפשר ללקוחות לסקור ולרכוש

בנוחות טובין כאמור; שירותי חנויות; שירותי מכירה קמעונאית
וסיטונאית; שירותי פרסום; ניהול עסקים; כל השירותים דלעיל
מתייחסים לרהיטים וחלקיהם, רהיטים ממתכת, רהיטים עבור
מחנאות, ספות, מעמדים, שולחנות, מחיצות רהיטים, מסגרות
תמונות, מראות,  מתאמי רהיטים שאינם ממתכת, מתאמי
מיטה שאינם ממתכת, מראות ריהוט או שירותים, מיטות,
מזרוני מיטה, מזרוני קפיצים, מצעים, צפיות, כריות, שידות,

מדפים, מדפים עבור ארונות, טקסטיל ומוצרי טקסטיל, כיסויים
עבור רהיטים, אריגים סרוגים או שאינם סרוגים, אריגי

פיברגלס, בדים ארוגים, פשתה, בטנות, חומרי סינון מטקסטיל,
וילונות, וילונות במבוק, וילונות הצללת חלון, וילונות סרט,

וילונות חרוז למטרות דקורטיביות, מסילות וילון, טבעות וילון, ווי
וילון, מוטות וילון, גלגלות וילון, וילונות מקלחת, פשתה לשימוש
ביתי, מפות שולחן הכוללות מפות שולחן העשויות שעוונית,

כיסויי שולחן, סדינים, אריגי פיקה, צפיות כרית, צפיות שמיכה,
כיסויי כורסא, כיסויי שולחן קפה, מפיות, כיסויי מיטה מנייר,
כיסויי שמיכה, כיסויי שמיכה מסיב, שמיכות, שמיכות נוצה,
כיסויי מזרן, מצעי מיטה, כריות, כיסויי קיר העשויים מאריג,
לבני רחצה, מגבות ידיים ופנים, מגבות רחצה, מתלי קיר

מטקסטיל, ממחטות מטקסטיל, שטיחים, כיסויי רצפה העשויים
מחומר סינטטי, טפטים, כיסויי קיר שאינם מטקסטיל, מזרני
התעמלות, כריות מתכוונות, שטיחים, מרבדים, מרבדי מבוא

ושטיחונים; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BOYTAS MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Melikgazi-Kayseri, Turkey

Identification No.: 62082

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

Trade Mark No. 216016 מספר סימן

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 17729/07/2010



Machines for manufacturing semiconductors and 
parts for such machines; all included in class 7.

מכונות עבור יצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 4000 North First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

SIERRA

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216056 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 17829/07/2010



Nutritionally fortified water, namely, flavored water 
enhanced with vitamins, minerals, antioxidants and 
nutraceuticals; included in class 5.

מים תזונתיים מוספי ויטמינים, דהיינו מים בטעמים מועשרים
עם ויטמינים, מינרלים, נוגדי חמצון ותכשירים תזונתיים;

הכלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CUTTING EDGE BEVERAGES, LLC

Address: Boca Raton, Florida, U.S.A.

Identification No.: 69670

(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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination H2O and the word 
ORGANICS separately, but in the combination of the 
mark.

H2O רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
ובמילה ORGANICS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216057 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 17929/07/2010



Retail and wholesale services; store services; 
distribution services; import and trading services; 
sales promotion services; all related to furniture, 
mattresses, pillows, pictures and picture frames 
made of wood and/or wood substitute and/or other 
materials; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי
הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; כולם ביחס
לרהיטים, מזרונים, כריות, תמונות ומסגרות מעץ ו/או מתחליפי

עץ ו/או בשילוב חומרים נוספים; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHOMRAT HAZOREA (1999) שם: שמרת הזורע (1999)

Address: Kibutz Shomrat, 25218, Israel כתובת : קיבוץ שמרת, 25218, ישראל

Identification No.: 540193364מספר זיהוי: 540193364

הנחג

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216064 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 18029/07/2010



Video transmissions channel for and of soldiers, by 
televison, mobile phone and the Internet; included in 
class 38.

שידורי ווידיאו באמצעות טלוויזיה, טלפון נייד ואינטרנט עבור
חיילים ועליהם; הנכלל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ARBEL ALONI שם: ארבל אלוני

Address: P.O.B. 358, Moshav Herut, 40691, Israel כתובת : ת.ד.358, מושב חרות, 40691, ישראל

Identification No.: 69511434מספר זיהוי: 69511434

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ערוץ
החיילים, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216065 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 18129/07/2010



Oil, mixture of oils andor waxes, products, 
preparations, creams, gels, mousses, lotions, sprays, 
comositions, shampoos, and washing agents for use 
in styling, caring, washing and/or rinsing of the hair 
and/or the scalp; all incuded in class 3.

שמן, תערובת שמנים ו/או שעוות, מוצרים, תכשירים, קרם,
קרישים (ג'ל), תרחיפים, תחליבים, מקצפים (מוס), תרסיסים
(ספריי), תרכובות, שמפו ותכשירי רחצה המשמשים לטיפוח,
עיצוב, שטיפה ו/או רחיצת השיער והקרקפת; הנכלליםכולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zabari Erez שם: צברי ארז

Address: 66 Carmel Street  , Rehovot, 78305, Israel כתובת : רחוב כרמל 66  , רחובות, 78305, ישראל

Identification No.: 22565303מספר זיהוי: 22565303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Avia Kafri, Patent Attorneys

Address: 22 Shderot Chen  , Tel Aviv, 64166, Israel

שם: דר' אביה כפרי, עו"פ

כתובת : שדרות חן 22  , תל אביב, 64166, ישראל

הרגניק +
HAIRGANIC +

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216067 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 18229/07/2010



Graphics  products namely hardware, software, 
drivers and/or tools and related user's 
guide/instruction manual, sold as a unit; all included 
in class 9.

מוצרי גרפיקה דהיינו חומרה, תוכנה, כוננים ו\או כלים ומדריך
למשתמש או ספר הדרכה קשורים, הנמכרים כיחידה; הכל כלול

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QUALCOMM INCORPORATED

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

Identification No.: 24526

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 30/04/2008 ארה"ב , 30/04/2008

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

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

SPEQG

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216073 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 18329/07/2010



Entertainment services; online publications; online 
information, namely, instruction in the fields of 
homemaking, home care, cooking, housekeeping, 
decorating, gardening, entertaining, weddings, crafts, 
antique collecting, and holiday planning; television 
and radio programs; all included in class 41.

שירותי בידור; פרסומים מקוונים; מידע מקוון, דהיינו, הדרכה
בתחומים של משק בית, טיפול ביתי, בישול, ניהול משק בית,
עיטורים, גינון, בידור, חתונות, עבודות אומנות, איסוף חפצים
עתיקים, ותכנון חופש; תוכניות טלביזיה ורדיו; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.

Address: 11 W. 42nd St., New York, NY, 10036, U.S.A.

Identification No.: 69686

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of 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

MARTHA STEWART LIVING

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216108 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 18429/07/2010



Appliances and instruments for the transmission and 
reproduction of sound and images; telephone 
apparatus  and  instruments;  mobile  radio  
telephones;  power  supply  devices; battery  
chargers;  software; intercoms;  electronic  alarms  
for  use  with  communication devices  to  warn  of 
malfunctions,  overloading,  damage  or  the  like;  
automatic  answering machines,  radio  relay  and  
transmission  appliances;telecommunication 
systems; microphones; data modems  for high-speed 
data  transmission, computer programs  stored  on  
tapes,  cards  or  discs;  wireless  communication  
and mobile  telephone  systems; mains  adapters,  
other  power  supply  units  and  parts  for  the  same;  
contact  plugs;  connectors;  switches  for  electronic  
communication  systems;  electric  communication  
apparatus  and  instruments,  electronic  circuits  with  
computer  program  data,  batteries;  rechargeable 
batteries; mobile phone  faceplates; mobile phone 
cases; mobile  telephone accessories,  to  the extent 
contained in class 9; navigation devices, positioning 
devices and accessories for  the  same,  to  the  
extent  contained  in  class  9;  hands-free  telephone  
systems  for  vehicles;  headsets  for  mobile  
telephones;  spectacles  with  monitors  for  
reproducing  sound  and  images;  appliances  for  
the  sensory  evaluation  and  processing  of  
environmental  events;  remote  controls  for  all  the  
aforementioned  goods  and  for  all  other  goods,  to  
the  extent  contained in class 9; parts and spare 
parts for all the aforementioned goods (to the extent  
contained in class 9); music provided online for 
downloading; all included in class 9.

מתקן ומכשיר לשידור ושיעתוק של קול ותמונה; מתקן וכלי
טלפוני; טלפוני רדיו אלחוטי; מתקן אספקת חשמל; מטעני
סוללות; תוכנה; אינטרקומים; אזעקות אלקטרוניות לשימוש
במכשירי תקשורת לאזהרה מפני מתפקוד לקוי, טעינת יתר,

נזק וכדומה; מזכירה אוטומטית, מכשירי רדיו לשידור ותמסורת;
מערכות טלקומוניקציה; מיקרופונים;  מודמי דאטה לשידור
דאטה מהיר;  תוכנות מחשב השמורות על גבי סרטים,

כרטיסים או דיסקים; תקשורת אל חוטית ומערכת טלפון נייד;
מתאמי רשת חשמל, ויחידות אספקת חשמל אחרות וחלקים
לאותו הדבר; תקע מגע; מקשרים; מתגים למערכות תקשורת
אלקטרונית; כלים ומתקנים לתקשורת אלקטרונית; מעגלים

אלקטרונים עם תוכנות מחשב דאטה, סוללות; סוללות נטענות;
כיסוי מגן לטלפון נייד; קופסאות לטלפון נייד; אביזרים לטלפון
נייד, בהיקף של סוג 9; מכשירי ניווט; מכשירי מיצוב ואביזרים
לאותו הדבר, בהיקף של סוג 9; מערכות טלפון ללא מגע יד
לרכב; אוזניות לטלפון נייד; משקפיים עםמוניטור לייצור קול

ותמונה; מתקנים להערכה חושית ועיבוד של אירועים
סביבתיים; שלט רחוק עבור כל הטובין שהוזכרו לעיל ועבור כל
הטובין האחרים בהיקף של סוג 9; חלקים וחלפים עבור כל
הטובין שהוזכרו לעיל (בהיקף של סוג 9); מוסיקה להורדה

המסופקת און-ליין; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Germany , 05/05/2008 גרמניה , 05/05/2008

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

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

novero

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216124 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 18529/07/2010



Owners

Name: novero GmbH

Address: Duesseldorf, Germany

Identification No.: 69695

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ח אב תש"ע - 18629/07/2010



Commercial  and organisational  services  for  the  
development,  manufacture,  purchase,  packaging, 
distribution,  logistics and marketing of electrical 
appliances  for  third parties; commercial  and  
organisational  information  and  consultancy  
services  regarding  the  use  and  compatibility  of  
telecommunication  services  and  telecommunication  
appliances; commercial and organisational 
consultancy and  information services  for  the 
detection of  counterfeit products and parts and the 
prevention of their use; all included in class 35.

שירותי פרסום וארגון של פיתוח, ייצור, רכישה, אריזה, הפצה,
לוגיסטיקה ושיווק של כלים חשמליים לצדדים שלישיים; מידע
ארגוני ופרסומי ושירותי ייעוץ ביחס לשימוש ולתאימות של
שירותי טלקומוניקציה ומכשירי טלקומוניקציה; שירותי מידע

וייעוץ ארגוני ופרסומי לחקירת מוצרים וחלקים מזויפים  ומניעה
של שימוש בהם; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: novero GmbH

Address: Duesseldorf, Germany

Identification No.: 69695

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

Class: 35 סוג: 35

Germany , 05/05/2008 גרמניה , 05/05/2008

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

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

novero

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216125 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 18729/07/2010



Technical consultancy and  information services  for  
the detection of counterfeit products and  parts  and  
the  prevention  of  their  use;  technical  advice  in  
the  area  of  data communication  and  
telecommunication;  technical  services  for  the  
development, manufacture,  purchase,  packaging,  
distribution,  logistics  and  marketing  of  electrical 
appliances for third persons; all included in class 42.

ייעוץ טכני ושירותי מידע לחקירת מוצרים וחלקים מזויפים
והמניעה בשימוש בהם; ייעוץ טכני בתחום תקשורת נתונים

וטלקומוניקציה; שירותים טכניים לפיתוח, ייצור, רכישה, אריזה,
הפצה, לוגיסטיקה ושיווק של כלים חשמליים לצדדים שלישיים;

הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: novero GmbH

Address: Duesseldorf, Germany

Identification No.: 69695

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

Class: 42 סוג: 42

Germany , 05/05/2008 גרמניה , 05/05/2008

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

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

novero

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216126 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 18829/07/2010



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 וסחורות העשויות ממתכות יקרות או
המצופות בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216138 מספר סימן

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 18929/07/2010



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

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ושאינם
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי

נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות
ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216139 מספר סימן

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 19029/07/2010



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 וסחורות העשויות ממתכות יקרות או
המצופות בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

YOUNG 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

H&M YOUNG

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216140 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 19129/07/2010



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

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ושאינם
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי

נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות
ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

YOUNG 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

H&M YOUNG

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216141 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 19229/07/2010



Electric irons for styling hair; all included in class 9. מגהצים חשמליים לעיצוב שיער; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tre Milano, L.L.C.

Address: 5826 Uplander Way,  , Culver City, California, 
90230, U.S.A.

Identification No.: 69696

(California 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

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

STYLER 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

Trade Mark No. 216153 מספר סימן

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 19329/07/2010



Magazines; All included in class 16. מגזינים; הכלולים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CurtCo Robb Media, LLC

Address: 29160 Heathercliff Road  , Malibu, California, 
U.S.A.

Identification No.: 69699

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ROBB REPORT

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216154 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 19429/07/2010



Class: 5 סוג: 5

Switzerland , 30/04/2008 שוויץ , 30/04/2008

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

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

Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical preparations to treat or prevent 
obesity; all included in class 5.

תכשירים רפואיים המיועדים לשימוש על ידי בני אדם, דהיינו,
תכשירים רפואיים לטיפול בבעיית השמנה או מניעת השמנה;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Arena Pharmaceuticals GmbH

Address: Zofingen, Switzerland

Identification No.: 69700

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SILLETO

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216164 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 19529/07/2010



Class: 5 סוג: 5

Switzerland , 30/04/2008 שוויץ , 30/04/2008

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

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

Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical preparations to treat or prevent 
obesity; all included in class 5.

תכשירים רפואיים המיועדים לשימוש על ידי בני אדם, דהיינו,
תכשירים רפואיים לטיפול בבעיית השמנה או מניעת השמנה;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Arena Pharmaceuticals GmbH

Address: Zofingen, Switzerland

Identification No.: 69700

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LORQESS

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216165 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 19629/07/2010



Chemical preparations; included in class 1. חומרים כימיים; הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROSH DYO LTD שם: ראש דיו בע"מ

Address: 38 Nahalat Yitzhak street  , Tel Aviv, 67442, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת יצחק 38  , תל אביב, 67442, ישראל

Identification No.: 513492587מספר זיהוי: 513492587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, Tel Aviv, 61297, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, בנין 19, תל אביב,
61297, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ראש דיו,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216169 מספר סימן

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 19729/07/2010



Paper and paper products; all included in class 16. נייר וצרכי נייר; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROSH DYO LTD שם: ראש דיו בע"מ

Address: 38 Nahalat Yitzhak street  , Tel Aviv, 67442, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת יצחק 38  , תל אביב, 67442, ישראל

Identification No.: 513492587מספר זיהוי: 513492587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, Tel Aviv, 61297, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, בנין 19, תל אביב,
61297, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ראש דיו,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216170 מספר סימן

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 19829/07/2010



Advertising, importing, marketing and distribution of 
expendable materials for printers, facsimile and 
photocopying machines; all included in class 35.

פרסומת, ייבוא, שיווק והפצה של חומרים מתכלים למדפסות,
פקסימיליות ומכונות צילום; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROSH DYO LTD שם: ראש דיו בע"מ

Address: 38 Nahalat Yitzhak street  , Tel Aviv, 67442, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת יצחק 38  , תל אביב, 67442, ישראל

Identification No.: 513492587מספר זיהוי: 513492587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, Tel Aviv, 61297, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, בנין 19, תל אביב,
61297, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ראש דיו,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216171 מספר סימן

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 19929/07/2010



Transport adn storage; all included in class 39. הובלה ואחסנה; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROSH DYO LTD שם: ראש דיו בע"מ

Address: 38 Nahalat Yitzhak street  , Tel Aviv, 67442, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת יצחק 38  , תל אביב, 67442, ישראל

Identification No.: 513492587מספר זיהוי: 513492587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, Tel Aviv, 61297, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, בנין 19, תל אביב,
61297, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ראש דיו,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216172 מספר סימן

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 20029/07/2010



Treatment of materials; included in class 40. טיפול בחומרים; הנכלל בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROSH DYO LTD שם: ראש דיו בע"מ

Address: 38 Nahalat Yitzhak street  , Tel Aviv, 67442, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת יצחק 38  , תל אביב, 67442, ישראל

Identification No.: 513492587מספר זיהוי: 513492587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, Tel Aviv, 61297, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, בנין 19, תל אביב,
61297, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ראש דיו,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216173 מספר סימן

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 20129/07/2010



Television broadcasting services; communication 
services, namely, broadcast and transmission of 
voice, audio, visual images, streamed sound, audio-
visual recordings, and data via television, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services network and data networks; podcasting 
services; providing access to non-downloadable mp3 
files on the Internet; providing Internet access to mp3 
recordings, online discussion boards,  webcasts and 
podcasts in the nature of dramas, comedies, reality, 
documentary, animation, talk shows, musical 
performances, news and topics of interest to women; 
online chat rooms concerning related television 
programming; all included in class 38.

שירותי שידורי טלוויזיה; שירותי תקשורת, דהיינו, שידור
והעברה של קול, אודיו, בבואות חזותיות, צליל רצוף, הקלטות
אודיו-ויזואלי, ונתונים דרך טלוויזיה, רשתות תקשורת אלחוטית,

האינטרנט, רשת שירותי מידע ורשתות נתונים; שירותי
פודקאסט; אספקה של גישה לקבצי mp3 שאינם ניתנים

להורדה; אספקה של גישה באינטרנט להקלטות mp3, לוחות
דיון מקוונות, וובקאסטים ופודקאסטים מסוג של דרמות,
קומדיות, ריאליה, תיעודי, הנפשה, תכניות אירוח, הופעות
מוסיקליות, חדשות ונושאי עניין לנשים; חדרי צ'אט מקוונים

הקשורים בנוגע לעריכת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: 02 HOLDINGS, LLC

Address: 75 Ninth Avenue  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69709

(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

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

OXYGEN

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216202 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 20229/07/2010



Plaster with Aloe Vera extract for kids; plaster with 
Aloe Vera extract; plaster with a stop bleeding agent; 
all included in class 5.

פלסטר בתוספת צמח האלו-וורה לילדים; פלסטר בתוספת
מרכיב עוצר דימום; פלסטר בתוספת צמח אלו ורה; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TREE OF LIFE PHARMA LTD. שם: טרי אוף לייף פארמה בע"מ

Address: 41 Hasivim St., P.O.B. 7735, Petach Tikva, 
49170, Israel

כתובת : רח' הסיבים 41, ת.ד.7735, פתח תקווה, 49170,
ישראל

Identification No.: 513071621מספר זיהוי: 513071621

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words PLASTER PLUS and
.but in the combination of the mark ,פלסטר פלוס

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופי המילים
פלסטר פלוס ו-PLASTER PLUS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216218 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 20329/07/2010



Dietetic substances adapted for medical use, 
(fortifying) food for medical use including food for 
babies, infants and invalids; nutritional dietary 
supplements for medical use; nutritional products for 
medical usage; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים מותאמים לשימוש רופאי, (חיזוק) מזון
לשימוש רופאי כולל מזון לתינוקות, פעוטות ואינוולידים; תוספים
תזונתיים מזינים לשימוש רפואי; מוצרים מזינים לשימוש רפואי;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHS INTERNATIONAL LTD.

Address: 100 Wavertree Boulevard  , Liverpool, United 
Kingdom

Identification No.: 60390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ALICALM

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216251 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 20429/07/2010



Dietetic substances adapted for medical use, 
(fortifying) food for medical use including food for 
babies, infants and invalids; nutritional dietary 
supplements for medical use; nutritional products for 
medical usage; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים מותאמים לשימוש רופאי, (חיזוק) מזון
לשימוש רופאי כולל מזון לתינוקות, פעוטות ואינוולידים; תוספים
תזונתיים מזינים לשימוש רפואי; מוצרים מזינים לשימוש רפואי;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHS INTERNATIONAL LTD.

Address: 100 Wavertree Boulevard  , Liverpool, United 
Kingdom

Identification No.: 60390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KETOCAL

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216252 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 20529/07/2010



Dietetic substances adapted for medical use, 
(fortifying) food for medical use including food for 
babies, infants and invalids; nutritional dietary 
supplements for medical use; nutritional products for 
medical usage; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים מותאמים לשימוש רופאי, (חיזוק) מזון
לשימוש רופאי כולל מזון לתינוקות, פעוטות ואינוולידים; תוספים
תזונתיים מזינים לשימוש רפואי; מוצרים מזינים לשימוש רפואי;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHS INTERNATIONAL LTD.

Address: 100 Wavertree Boulevard  , Liverpool, United 
Kingdom

Identification No.: 60390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KINDERGEN

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216253 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 20629/07/2010



Dietetic substances adapted for medical use, 
(fortifying) food for medical use including food for 
babies, infants and invalids; nutritional dietary 
supplements for medical use; nutritional products for 
medical usage; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים מותאמים לשימוש רופאי, (חיזוק) מזון
לשימוש רופאי כולל מזון לתינוקות, פעוטות ואינוולידים; תוספים
תזונתיים מזינים לשימוש רפואי; מוצרים מזינים לשימוש רפואי;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHS INTERNATIONAL LTD.

Address: 100 Wavertree Boulevard  , Liverpool, United 
Kingdom

Identification No.: 60390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LANAFLEX

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216254 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 20729/07/2010



Dietetic substances adapted for medical use, 
(fortifying) food for medical use including food for 
babies, infants and invalids; nutritional dietary 
supplements for medical use; nutritional products for 
medical usage; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים מותאמים לשימוש רופאי, (חיזוק) מזון
לשימוש רופאי כולל מזון לתינוקות, פעוטות ואינוולידים; תוספים
תזונתיים מזינים לשימוש רפואי; מוצרים מזינים לשימוש רפואי;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHS INTERNATIONAL LTD.

Address: 100 Wavertree Boulevard  , Liverpool, United 
Kingdom

Identification No.: 60390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MAXAMUM

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216255 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 20829/07/2010



Dietetic substances adapted for medical use, 
(fortifying) food for medical use including food for 
babies, infants and invalids; nutritional dietary 
supplements for medical use; nutritional products for 
medical usage; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים מותאמים לשימוש רופאי, (חיזוק) מזון
לשימוש רופאי כולל מזון לתינוקות, פעוטות ואינוולידים; תוספים
תזונתיים מזינים לשימוש רפואי; מוצרים מזינים לשימוש רפואי;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHS INTERNATIONAL LTD.

Address: 100 Wavertree Boulevard  , Liverpool, United 
Kingdom

Identification No.: 60390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the number 10 separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 10 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

PHLEXY-10

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216256 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 20929/07/2010



Drug delivery system, namely single use pre-filled 
syringes used to treat diseases of the eye in Class 5.

מערכת למתן תרופות, דהיינו מזרקים חד-פעמיים שמולאו
מראש לשימוש בטיפול במחלות עיניים, הנכללת בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive  , Irvine, California, U.S.A.

Identification No.: 1049

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 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 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

HYLADUR

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216282 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 21029/07/2010



Chemicals used in the foodstuffs industry, namely 
ingredients for the meat, poultry and game industry 
for improving quality maintenance; all included in 
class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשיית דברי מזון, דהיינו מרכיבים
לתעשיית בשר, עופות ובשר ציד לשיפור איכות אחזקה;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Purac Biochem b.v.

Address: Gorinchem, Netherlands

Identification No.: 42249

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OPTI.FORM

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216374 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 21129/07/2010



Hotels and motels; all services included in class 43. מלונות ומוטלים; כל השירותים נכללים כסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THIRTY EIGHT STREET, INC.

Address: Coral Springs,  Florida, U.S.A.

Identification No.: 69743

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Value Inn Wordwide 
separately, but in the combination of the mark.

Value Inn רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Wordwide 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

Trade Mark No. 216390 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 21229/07/2010



Advertising and promotion services, all provided on 
line on the Internet or through similar mass media 
networks; all incuded in class 35.

שירותי פרסום וקידום מכירות, באמצעות מאגרי מידע מקוונים
(on line) באינטרנט או ברשתות תקשורת המונים דומות;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Migdor Ltd. שם: מיגדור בע"מ

Address: 2 Kaufman Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב קויפמן 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512927732מספר זיהוי: 512927732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. J. Weinroth & Co., Adv.

Address: Weissman 14  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ד"ר י. וינרוט ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 14  , תל אביב, 64239, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, למעט המילה MIG בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216394 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 21329/07/2010



Informatin relating to culture, entertainment, leisure 
or education, provided on line from a computer 
database or teh Internet or through similar mass 
media netwroks; all included in class 41.

מידע בנוגע לתרבות, בידור, פנאי וחינוך המסופק בצורה
מקוונת (online) ממאגר נתונים ממוחשב או באמצעות

האינטרנט או באמצעות רשתות לתקשורת המונים דומות;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Migdor Ltd. שם: מיגדור בע"מ

Address: 2 Kaufman Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב קויפמן 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512927732מספר זיהוי: 512927732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. J. Weinroth & Co., Adv.

Address: Weissman 14  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ד"ר י. וינרוט ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 14  , תל אביב, 64239, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, למעט המילה MIG בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216395 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 21429/07/2010



Varied information servcices, all provided on line on 
the Internet or similar mass media networks;all 
included in class 42.

(on line) שירותי מיגע מגוון, באמצעות מאגרי מיד מקוונים
באינטרנט או ברשתות תקשורות המוניות דומות; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Migdor Ltd. שם: מיגדור בע"מ

Address: 2 Kaufman Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב קויפמן 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512927732מספר זיהוי: 512927732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. J. Weinroth & Co., Adv.

Address: Weissman 14  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ד"ר י. וינרוט ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 14  , תל אביב, 64239, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, למעט המילה MIG בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216396 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 21529/07/2010



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, לאמבט ולבית,
ומוצרים לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים כולם בסוג

.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BETY KYTCHEN & BATHROOM PRODUCTS 
TRADING COMPANY LTD.

שם: בטי חברה למסחר במוצרי מטבח ואמבט בע"מ

Address: 82 Lehi Street  , Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב לח"י 82  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 513414631מספר זיהוי: 513414631

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zuck - Nissan - Cohen, Adv.

Address: 8 Lachis St.  , Tel Aviv, 64164, Israel

שם: צוק - ניסן- כהן, ושות', עו"ד

כתובת : רח' לכיש 8  , תל אביב, 64164, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י-טוש
YA-TOOSH

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216420 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 21629/07/2010



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 בניטריות; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BETY KYTCHEN & BATHROOM PRODUCTS 
TRADING COMPANY LTD.

שם: בטי חברה למסחר במוצרי מטבח ואמבט בע"מ

Address: 82 Lehi Street  , Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב לח"י 82  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 513414631מספר זיהוי: 513414631

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zuck - Nissan - Cohen, Adv.

Address: 8 Lachis St.  , Tel Aviv, 64164, Israel

שם: צוק - ניסן- כהן, ושות', עו"ד

כתובת : רח' לכיש 8  , תל אביב, 64164, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כוכבים במטבח

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216421 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 21729/07/2010



Leather and imitation of leather products, including 
bags, wallets, purses, office requisites, stands adn 
frames; all included in class 18.

מוצרים העשויים עור וחיקויי עור, לרבות תיקים, ארנקים,
אביזרי משרד, מעמדים למיניהם ומסגרות; הנכללים כולם בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: D.L. Design and Manufacture of Leather 
Products Ltd.

שם: די.אל. עיצוב ויצור מוצרי עור בע"מ

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

Identification No.: 511905663מספר זיהוי: 511905663

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dorit Levy, Adv.

Address: Century Tower, 17th Floor 124 Ibn Gvirol 
Street, Tel Aviv, 62038, Israel

שם: דורית לוי-טילר, עו"ד

כתובת : מגדל המאה, קומה 17 אבן גבירול 124, תל אביב,
62038, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216425 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 21829/07/2010



Clothing, shoes and accesories; all included in class 
25.

אופנה, הנעלה ואביזרים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Amir Digmi Goldwasser שם: אמיר דיגמי גולדווסר

Address: 77 Yehuda Hanassi Street  , Hod Hasharon, 
47278, Israel

כתובת : כחור יהודה הנשיא 77  , רמת השרון, 47278, ישראל

Identification No.: 33009846מספר זיהוי: 33009846

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Digmi Goldwasser, Adv.

Address: 21/3 Shor St.  , Tel Aviv, Israel

שם: אמיר דיגמי גולדווסר, עו"ד

כתובת : רח' פרופסור שור 21/3  , תל אביב, ישראל

לולי
LOLLY

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216456 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 21929/07/2010



All the goods included in class 33. כל המוצרים הכלולים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EUROSTANDART LTD. שם: יורוסטנדרט בע"מ

Address: meshek 40, Kfar Truman, 73150, Israel כתובת :

Identification No.: 513428490מספר זיהוי: 513428490

חברה פרטית

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

Trade Mark No. 216462 מספר סימן

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 22029/07/2010



Medical services, hygenic and beauty care for human 
beings, chinese medication and healing; all incuded 
in class 44.

שירותים רפואיים, טיפולי היגייניים וטיפולי יופי לבני אדם,
לרבות ריפוי וטיפולים סיניים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzik Sade שם: איציק שדה

Address: P.O.B. 3158, Rishon Lezion, 75131, Israel כתובת : ת.ד.3158, ראשון לציון, 75131, ישראל

Identification No.: 54043841מספר זיהוי: 54043841

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216511 מספר סימן

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 22129/07/2010



Medical services, hygenic and beauty care for human 
beings, chinese medication and healing; all incuded 
in class 44.

שירותים רפואיים, טיפולי היגייניים וטיפולי יופי לבני אדם,
לרבות ריפי וטיפולים סיניים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzik Sade שם: איציק שדה

Address: P.O.B. 3158, Rishon Lezion, 75131, Israel כתובת : ת.ד.3158, ראשון לציון, 75131, ישראל

Identification No.: 54043841מספר זיהוי: 54043841

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

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

רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
נשית, אינטימית אלא בהרכב ובצורה המופיעים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216512 מספר סימן

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 22229/07/2010



Foodstuffs for pets; all goods included in class 31. דברי מאכל לחיות מחמד; כל הסחורות נכללות בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harrison Pet Products Inc.

Address: 350 Shirley Avenue, Unit # 1 , Kitchener, 
Ontario, N2B 2E1, Canada

Identification No.: 53522

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Titan

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216583 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 22329/07/2010



Class: 3 סוג: 3

Germany , 26/05/2008 גרמניה , 26/05/2008

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

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

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

סבונים, תמרוקים, שמנים חייוניים, קוסמטיקה, תחליבי שיער
קוסמטיים; הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 45573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, 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 words INTRA, CELLULAR and 
SYSTEM separately, but in the combination of the 
mark.

,INTRA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CELLULAR ו-SYSTEM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LANCASTER INTRA-CELLULAR SYSTEM

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216602 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 22429/07/2010



Entertainment, sporting and cultural activities; all 
included in class 41.

פעילויות בידור, ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Trade Mark No. 216648 מספר סימן

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 22529/07/2010



Class: 9 סוג: 9

Italy , 14/05/2008 איטליה , 14/05/2008

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

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

Pre-recorded software for computer games featuring 
sport cars; all included in class 9.

תוכנת מחשב המוקלטת מראש למשחקי מחשבים המציגים
מכוניות ספורט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ferrari S.p.A.

Address: Modena, Italy

Identification No.: 16609

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FERRARI CALIFORNIA

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216669 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 22629/07/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ferrari S.p.A.

Address: Modena, Italy

Identification No.: 16609

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 25 סוג: 25

Italy , 14/05/2008 איטליה , 14/05/2008

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

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

FERRARI CALIFORNIA

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216670 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 22729/07/2010



Mechanically operated tools, in particular tools for 
machine tools; mechanical cutting tools, in particular 
drilling tools, boring and reboring tools, superfinish 
turning tools, sink and countersink tools, turning 
tools, plug-in tools, thread-cutting tools, milling tools, 
reaming tools and drilling, boring, sink and 
countersink tools combined with reaming tools, and 
reaming tools with fixed and adjustable diameters, 
the aforesaid tools in particular with integrated or 
removable cutter bars and boring tools, and 
integrated or removable cutting inserts of hard cutting 
materials; manually and mechanically adjustable 
tools; mechanically operated special-purpose tools; 
tool holding fixtures and adapters for mechanical 
tools, in particular spindle flange attachments, taper 
shanks, chucks, lengthening and reducing pieces for 
tools; modular mounted tools with couplings being 
points of intersection and separation, for the manual 
and mechanical coupling of tools with tools, machine 
tool spindles and parts of tools; devices for 
assembling mechanical reaming tools and the cutting 
inserts therefor; aligning holders with adjustable 
concentricity; suspended holders for alignment and 
angle compensation; accessories for mechanical 
tools, in particular cutting inserts, indexable and 
throwaway cutting inserts, turning tools, cutting rings 
and dies of hard cutting materials; single-component 
tool holders with integrated or replaceable cutting 
inserts, in particular throwaway carbide indexable 
insert cases, turning tools, tool and assembly inserts 
and holders, and precision inserts; support, guiding, 
adjustment and clamping elements for mechanical 
tools; mechanical equipment and devices being 
accessories for machine tools for regrinding and 
resharpening reaming tools, cutting inserts, cutting 
rings and disposable heads; clamping holders for 
modular points of intersection and separation 
constructed as hollow shanks, and parts therefor, 
adjusting machines and gauges without 
electric/electronic components for adjusting, aligning 
and regulating mechanical tools; parts of 
mechanically operated tools and tools for machine 
tools; all included in class 7.

כלי הפעלת מכונה, במיוחד כלים עבור כלי מכונה; כלי חיתוך
מכאניים, במיוחד כלי קדיחה, כלי ניקוב וניקוב מחדש, כלי

חריטה גימור מעולה, כלי הטבעה והטבעה שכנגד, כלי חריטה,
כלי חירור, כלי חיתוך הברגה, כלי כריה, כלי ומקדחי ניקוב, כלי
קידוד, הטבעה והטבעה שכנגד משולבים עם כלי ניקוב, וכלי
ניקוב בעלי קוטר קבוע או ניתן להתאמה, הכלים הנזכרים לעיל
במיוחד בעלי מוטות חיתוך משולבים או ניתנים להתאמה וכלי
הטבעה מחדש, ותותבי חיתוך של חומר חיתוך קשים משולבים

או ניתנים להתאמה; כלי התאמה ידניים ומכאניים; כלים
למטרות מיוחדות המופעלים מכאנית; מקבעי ומתאמי החזקת
כלי עבור כלים מכאניים, במיוחד התקנים מוספים של אגני ציר
קנים קונים, מלחציים, יחידות הארכה והפחתה עבור כלים;
כלים מורכבים מודלריים בעלי התקני הצמדה שהינם נקודות
של הצטלבות והפרדה, עבור ההצמדה הידנית והמכאנית של
כלים עם כלים, אגני כלי מכונה וחלקים של כלים; מתקנים עבור
הרכבת כלי ניקוב מכאניים ואת תותבי החיתוך עבורם; מחזיקי
ישור בעלי קונצנטריות הניתנות להתאמה; מחזיקי השהייה
עבור ישור ופיצוי זווית; אביזרים עבור כלים מכאניים במיוחד
תותבי חיתוך, תותבי חיתוך הניתנים למדידה ולעלון, כלי
חריטה, טבעות ומטריצות חיתוך של חומרי חיתוך קשים;

מחזיקי כלי רכיב יחיד בעלי תותבי חיתוך משולבים או הניתנים
להחלפה, במיוחד נרתיקי תותב מדידת קרדיד עלון, כלי

חריטה, תותבי ומחזיקי כלי ומכלל, ותותבי דיוק; יחידות תמיכה,
כיוון, התאמה והידוק עבור כלים מכאניים; ציוד ומתקנים
מכאניים שהינם אביזרים עבור כלי מכונות עבור כלי ניקוב
השחזה מחדש וליטוש מחדש, תותבי חיתוך, טבעות חיתוך

וראשים הניתנים לסילוק; מחזיקי הידוק עבור נקודות מודולריות
של הצטלבויות והפרדה מובני קנים חלולים, וחלקים עבורם;
מכונות ומונים הניתנים להתאמה ללא רכיבים חשמליים/

אלקטרוניים עבור התאמה, ישור וויסות כלים מכאניים; חלקים
של כלים מופעלי מכאניקה וכלים עבור כלי מכונה; כולם כלולים

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

European Community Trade Mark , 11/06/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 11/06/2008

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

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

DIHART

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216675 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 22829/07/2010



Owners

Name: KOMET GROUP GmbH

Address: Zeppelinstrasse 3, Besigheim, 74354, Germany

Identification No.: 57723

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י"ח אב תש"ע - 22929/07/2010



Electric and electronic devices for measuring and 
adjusting mechanical reaming tools and the cutting 
inserts therefor; receivers for control signals, 
sensors, electric and electronic measuring and 
evaluating apparatus and devices constructed 
therefrom, drive mechanisms, in particular actuators; 
computers; computer programs recorded on data 
carriers, in particular in the field of reaming tool 
technology; adjusting gauges and adjusting devices 
with electric/electronic components in the form of tool 
and machine control units for adjusting and aligning 
of tools; all included in class 9.

מתקנים חשמליים ואלקטרוניים עבור מדידה והתאמה מכאנית
של כלי ניקוב ותותבי חיתוך עבורם; מקלטים עבור בקרת
אותות, חיישנים, התקני ומתקני מדידה והערכה חשמליים

ואלקטרוניים המובנים מהם; מנגנוני הנעה, במיוחד מפעילים;
מחשבים; תוכניות מחשב מוקלטות על נושאי נתונים, במיוחד
בתחום של טכנולוגיית כלי ניקוב; מוני התאמה ומתקני התאמה
בעלי רכיבים חשמליים/ אלקטרוניים בצורה של כלי ויחידות

בקרת מכונה עבור התאמה ויישור של כלים; כולם כלולים בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KOMET GROUP GmbH

Address: Zeppelinstrasse 3, Besigheim, 74354, Germany

Identification No.: 57723

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 9 סוג: 9

European Community Trade Mark , 11/06/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 11/06/2008

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

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

DIHART

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216676 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 23029/07/2010



Creating, rental and maintenance of computer 
programs in the tool sector, in particular in the field of 
reaming tool technology; technical development of 
mechanical systems solutions and computer systems 
solutions in the tool sector, in particular in the field of 
reaming tool technology; all included in class 42.

פיתוח, השכרה ואחזקה של תוכניות מחשב בתחום הכלי,
במיוחד בתחום של טכנולוגיית כלי ניקוב; פיתוח טכני של

פתרונות מערכות מכאניות ופתרונות מערכות מחשב בתחום
הכלי, במיוחד בתחום של טכנולוגיית כלי ניקוב; כולם כלולים

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KOMET GROUP GmbH

Address: Zeppelinstrasse 3, Besigheim, 74354, Germany

Identification No.: 57723

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 42 סוג: 42

European Community Trade Mark , 11/06/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 11/06/2008

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

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

DIHART

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216677 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 23129/07/2010



Furniture; all included in class 20. רהיטים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DAX Furniture import and market Ltd. שם: דקס ייבוא ושיווק רהיטים בע"מ

Address: 7 Hamashbir street  , Haifa, Israel כתובת : רחוב המשביר 7  , חיפה, ישראל

Identification No.: 512120585מספר זיהוי: 512120585

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOLD A X

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216707 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 23229/07/2010



Solar energy water heater; Kerosene water heater; 
Hot plates; Electric cooking utensils; Installations for 
conditioning air; Heating apparatus; Disinfectant 
apparatus, namely, disinfecting cupboard; Device for 
drinking water; Bath tub; all included in class 11.

מחמם מים באנרגיה סולרית; מחמם מים קרוסן; צלחות חמות;
כלים לבישול חשמלי; התקנות למיזוג; מכשיר חימום; התקני
חיטוי, דהיינו ארון חיטוי; מכשיר לשתיית מים; אמבטיה; כולם

כלולים בסיווג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JIANGSU SUNSHORE SOLAR ENERGY 
INDUSTRY CO., LTD

Address: Tongzhou, People's Republic of China

Identification No.: 69817

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Jones, Adv, and Patent Attorneys

Address: 26 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Ramat 
Hachayal, Israel

שם: פישר וילר ג'ונס, עו"ד ועו"פ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Trade Mark No. 216747 מספר סימן

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 23329/07/2010



Metal profile used for gypsum ceilings and walls; all 
included in class 6.

פרופיל מתכתי המשמש לתקרות ולקירות גבס; כלול בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

C-60

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216748 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 23429/07/2010



Metal profile used for gypsum ceilings and walls; all 
included in class 6.

פרופיל מתכתי המשמש לתקרות גבס ולחיפוי קירות בלוחות
גבס; כלול בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

F-47

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216752 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 23529/07/2010



Gypsum products and accessories therefor; included 
in class 19.

מוצרי גבס ואביזרים עבורם; הכל נכלל בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

אורבונד

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216754 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 23629/07/2010



Cement-based glue used for gluing ceramic tiles to 
various backgrounds; all included in class 1.

דבק צמנטי המשמש להדבקת אריחי קרמיקה ע"ג תשתיות;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות C בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TILCO C

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216755 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 23729/07/2010



Gypsum plaster for internal walls and for thin layers; 
all included in class 19.

טיח גבס דק ייעודי לרכיבי בניית פנים; כלול בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Finish 2

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216757 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 23829/07/2010



Plaster shpachtel for thin covering; all included in 
class 19.

שפכטל גבס; כלול בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Finish A

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216758 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 23929/07/2010



Gypsum products and accessories therefor; all 
included in class 19.

מוצרי גבס ואביזרים עבורם; כלול בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

Orb

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216759 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 24029/07/2010



Acrylic glue used for gluing ceramic tiles to various 
backgrounds; all included in class 1.

דבק אקרילי המשמש להדבקת אריחי קרמיקה; כלול בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות D בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Tilco D

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216760 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 24129/07/2010



Dance studies, dance and movement therapy 
training, enrichmente's services in dancing, 
enrichment's and experience services in dancing, 
enrichment's and experience services for wedding; 
all included in class 41.

לימודי ריקוד, הכשרה לריקודים ובתרפיה בתנועה, שירותי
העשרה בתחום הריקוד, סדנאות חוויתיות, סדנאות

למתחתנים; כל השירותים הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michal Ben-Tovim שם: מיכל בן טובים

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

Identification No.: 32310807מספר זיהוי: 32310807

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

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

,DANCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמילים חופש בתנועה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216761 מספר סימן

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 24229/07/2010



Class: 30 סוג: 30

U.S.A. , 31/07/2008 ארה"ב , 31/07/2008

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

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

Tea and coffee containing herbs native to Mount of 
Olives; all included in class 30.

תה וקפה המכילים עשבים מקומיים להר הזיתים; הנכללים
כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mount of  Olives Treasures, LLC

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

Identification No.: 69838

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MOUNT OF OLIVES, but 
in the combination of the mark.

MOUNT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
OF OLIVES, 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

Trade Mark No. 216808 מספר סימן

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 24329/07/2010



Luggage, suitcases, travelling bags, satchels, tote 
bags, shoe bags, backpacks, garment bags, 
handbags, purses and wallets, coin purses, key 
cases, briefcases, attache cases, credit card cases, 
umbrellas, pouches, goods made of leather and 
imitation of leather; all included in class 18.

מטענים, מזוודות, תרמילי נשיאה, ילקוטים, תיקי נשיאה, תיקי
נעליים, תרמילי גב, תיקי דברי הלבשה, תיקי יד, ארנקים,
ארנקי מטבעות, נרתיקי מפתחות, תיקי מסמכים, תיקי

נספחים,נרתיקי כרטיסי אשראי, מטריות, תיקי מותן, מוצרי עור
וחיקויי עור; כולם נכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 513480947מספר זיהוי: 513480947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

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

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 216812 מספר סימן

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 24429/07/2010



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

דברי הנעלה לגברים, נשים, נוער וילדים; דהיינו נעלים, מגפיים,
נעליים קלות, נעלי הליכה, נעלי ריצה, נעלי אתלטיקה, סנדלים
ונעלי בית; דברי הלבשה לגברים ונשים, דהיינו מעילים, ז'קטים,

חליפות, מכנסיים, אפודות, חולצות ומקטורנים, כתפיות,
צעיפים; דברי הלבשה ספורטיביים לגברים ונשים, דהיינו,

חולצות אימון וחליפות אימון; דברי הלבשה נגד גשם לגברים
ונשים, דהיינו, מעילים, ז'קטים, כובעים; דברי הלבשה לסקי,
דהיינו ז'קטים, אפודות, לבוש עליון, מכנסיים, כסיות, כפפות,
צעיפים, כובעים; לבוש הגנה בפני הרוח, דהיינו ז'קטים וז'קטי
רוח; דברי הלבשה לשינה ודברי הלבשה לשחייה, דהיינו,

חולצות קצרות, מכנסיים קצרים, גלימות, חלוקי נשים, חצאיות
ולבנים, גרביים, כובעים; לבוש תחתון לגברים; לבוש מעור
וזמש, לגברים ונשים, דהיינו מעילים, ז'קטים, חצאיות,

מכנסיים, חגורות, כפפות, מוצרים מעור לגברים ונשים, רפידות
ביגוד ורפידות חום; צמידים; צעיפים; מחזיקי מפתחות; עגילים,

מטפחות; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 513480947מספר זיהוי: 513480947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

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

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 216813 מספר סימן

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 24529/07/2010



Electrically Powered Tools, namely, Slide Compound 
Saws, Miter Saws, Compound Miter Saws and 
Circular Saws and parts therefore, all included in 
class 7.

כלים המופעלים חשמלית, דהיינו, משורי חיתוך אופקיים בעלי
יכולת לחתוך בשיפוע, משורי חיתוך אנכיים, משורי חיתוך

אנכיים בעלי יכולת לחתוך בשיפוע ומשורים החותכים מעגלית
וחלקים של הטובין האמורים, הכלולים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAKITA CORPORATION

Address: 11-8 3-CHOME,SUMIYOSHI-CHO  , Anjo-Shi, 
Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 3970

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 og goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216852 מספר סימן

Application Date 25/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 24629/07/2010



Electric, electronic and electromechanical locks and 
lock goods, also including electronic lock cylinders, 
electric striking plates, door magnets, electronic keys, 
key cards, also including electronic or magnetic 
access control cards and smart cards, and key card 
readers; also including electronic or magnetic access 
control card readers and smart card readers; units for 
programming locks, lock cylinders, key, key cards 
and key card readers; electromechanical and electro 
hydraulical door openers, door closers and door 
operators; electric and electro mechanical door and 
window hardware; electronic and magnetic sensors; 
apparatus and instruments for singaling and 
checking, also including checking and/or controlling 
people's movement within, entrance to and exit from 
buildings and through doors and gates and/or for use 
with locks; magnetic and electronic identity cards; 
magnetic data carriers and computer software; all 
included in class 9.

מנעולים וציוד נעילה חשמליים, אלקטרוניים ואלקטרו מכאניים,
הכוללים גם צילינדרים למנעולים אלקטרונים; משטחים

חשמליים בולטים, מגנטים לדלתות, מפתחות אלקטרוניים,
כרטיסי מפתח הכוללים גם קוראי כרטיסים אלקטרוניים או

מגנטים לבקרת גישה וקוראי כרטיסים חכמים; יחידות לתכנות
מנעולים, צילינדרים לנעילה, מפתחות, כרטיסי מפתח, וקוראי
כרטיסי מפתח; פותחי דלתות, סוגרי דלתות ומפעילי דלתות
אלקטרו מכאניים ואלקטרו הידראוליים, חומרה חשמלית
ואלקטרו מכאנית לדלתות ולחלונות; חיישנים אלקטרוניים
ומגנטיים; התקנים ומכשירים לאיתות ולבדיקה הכוללים גם
בדיקה ו/או בקרה על תנועת אנשים, כניסה ויציאה מבניינים,
ודרך דלתות ושערים ו/או לשימוש במנעולים; כרטיסי זיהוי
מגנטיים ואלקטרוניים; נשאי נתונים מגנטיים ותוכנת מחשב;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520036583מספר זיהוי: 520036583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ביו-לוק

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216856 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 24729/07/2010



Locks, security locks and lock goods, also including 
lock cases, lock cylinders, striking plates, keys and 
key blanks, bolts, locks bolts, door bolts, mortise 
locks, padlocks, padlock hasps, safety chains, key 
rings, boxes, identify plates, king-pin locks, trailer 
hitch locks, shipment container locks; safes, frames, 
hinges and handles; door closers not electric; 
emergency and panic devices for doors and 
windows; parts and accessories for all the aforesaid 
goods; articles for use by locksmiths in the repair and 
preparation of locks and keys; all the aforesaid goods 
being of metal or predominantly of metal; small items 
of metal hardware; hardware for buildings; all 
included in class 6.

מנעולים, מנעולי בטחון וציוד נעילה גם כולל מחזיקי מנעולים,
צילנדרים למנעולים, סרט משקוף, מפתחות וגלמים למפתחות,
בריחים, בריחי דלת, בריחי מנעול, מנעולים חבויים, מנעולי
תלי, אזני תליה ומגיני מנעולי תלי, שרשראות בטחון, מחזיקי
מפתחות, קופסאות, לוחיות זיהוי, מנעול לנתמך, מנעול לנגרר,
מנעולים לקונטיינרים, כספות, משקופים, צירים וידיות; סוגרים

לדלת לא חשמליים; מתקני חירום ובהילות עבור דלתות
וחלונות; חלקים לכל הסחורות הנ"ל; פריטים לשימוש על ידי

מנעולנים במהלך תיקון והתקנות מנעולים ומפתחות; כל הטובין
לעיל הינם ממתכת או בעיקרם ממתכת; פריטי חומרה קטנים

ממתכת; חומרה לבניה; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520036583מספר זיהוי: 520036583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ביו-לוק

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216857 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 24829/07/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
certain cancers; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטנים מסוימים; תכשירים
רוקחיים, בעיקר, תרופות מעכבות ציטוקין; תכשירים רוקחיים

שמאפננים את מערכת החיסונים; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue  , Summit, New Jersey, 
07901, U.S.A.

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Trade Mark No. 216920 מספר סימן

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 24929/07/2010



Command, control and mission management 
communication system, providing aircraft crew 
operators with data and real time communications 
also with networked forces; included in class 9.

מערכת תקשורת לניהול פיקוד, בקרה ומשימה, המעניקה
למפעילי צוות כלי טיס מידע ותקשורות בזמן אמיתי גם עם

כוחות מקושרים; הכלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: P.O.B. 1165, Rehovot, 76111, Israel כתובת : ת.ד. 1165, רחובות, 76111, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

HELICOM

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216926 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 25029/07/2010



Chemical and pharmaceutical preparations and 
materials for medical purposes; chemical 
preparations and materials for use in medical 
science; swabs used as indicative to gynecology 
problems, diagnostic preparations and chemicals for 
medical purposes; all included in class 5.

תכשירים, חומרים כימיים ורוקחות למטרות רפואיות, תכשירים
כימיים וחומרים לשימוש במדע הרפואה, משטחים המשמשים

כאינדיקציה לבעיות גניקולוגיות, תכשירים דיאגנוסטיים
וכימיקלים למטרות רפואיות; כולם נכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: COMMON SENSE LTD. שם: קומון סנס בע"מ

Address: P.O.B. 3567, Caesarea, Israel כתובת : ת.ד.3567, קיסריה, ישראל

Identification No.: 46456מספר זיהוי: 46456

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co, Attorneys

Address: 2 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 2, ת.ד.2189, רחובות, ישראל

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

VS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VS-SENSE

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216935 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 25129/07/2010



Chemical compound processing services; chemical 
compound processing by means of nano-technology 
comprised of non-covalent interactions and  a drying 
process; all included in class 40.

שירותי עיבוד של תרכובות כימיות; עיבוד של תרכובות כימיות
ע"י שימוש בנאנו טכנולוגיה הכוללת אינטראקציות א-קובלנטיות

ותהליך ייבוש; כולם כלולים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Solubest Ltd.

Address: 18 Einstein Street Weizmann Science Park, 
Ness Tziona, 74140, Israel

Identification No.: 69897

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

Address: 1 Mercaz Azrieli  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SOLUMER

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216994 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 25229/07/2010



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

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

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

BETTER PLACE

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217015 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 25329/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 03/07/2008 ארה"ב , 03/07/2008

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

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

Integrated circuits; computer software in the field of 
image processing; optical lenses; printed circuit 
boards; semiconductor chip housings and 
semiconductor chips in combination; semiconductor 
chips and optical lenses in combination; integrated 
optical systems for imaging; integrated optical 
systems for data manipulation; all included in class 9.

מעגלים חשמליים משולבים; תוכנות מחשב בתחום עיבוד
תמונות; עדשות אופטיות; מעגלים מודפסים; בתים עבור
שבבים מוליכים למחצה וקומבינציה של שבבים מוליכים
למחצה; קומבינציה של שבבים מוליכים למחצה ועדשות
אופטיות; מערכות אופטיות משולבות להדמיות; מערכות
אופטיות משולבות לתפעול מידע; הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tessera, Inc.,

Address: 3025 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 67154

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TESSERA

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217036 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 25429/07/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 03/07/2008 ארה"ב , 03/07/2008

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

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

Design of optical and microoptical components; 
design services in the field of computers and 
integrated circuits; all included in class 42.

עיצוב רכיבים אופטיים ומיקרו-אופטיים; שירותי עיצוב בתחום
המחשבים והמעגלים החשמליים המשולבים; הכלולים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tessera, Inc.,

Address: 3025 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 67154

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of goods, 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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TESSERA

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217037 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 25529/07/2010



Class: 45 סוג: 45

U.S.A. , 03/07/2008 ארה"ב , 03/07/2008

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

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

Computer technology licensing; intellectual property 
licensing; all included in class 45.

מתן רשיונות לטכנולוגיות מחשבים; מתן רישיונות לקניין רוחני;
הכלולים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tessera, Inc.,

Address: 3025 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 67154

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of goods, 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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TESSERA

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217041 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 25629/07/2010



Romanian cultural events and performances for the 
Romanian community in Israel; all included in class 
41.

אירועי תרבות ומופעים רומניים  לקהיליה הרומנית בישראל;
הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: B.D. GRAIVER LTD. שם: ב.ד. גרייבר בע"מ

Address: Topaz Building 5 Nachum Het Street, Haifa, 
Israel

כתובת : בית טופז רחוב נחום ח' 5, שער הכרמל, ישראל

Identification No.: 513910331מספר זיהוי: 513910331

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yael Pinkas, Adv.

Address: 37 Nordau Street  , Haifa, 33124, Israel

שם: יעל פנקס, עו"ד

כתובת : רחוב נורדאו 37  , חיפה, 33124, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words פסטיבל, בניחוח, רומני
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים פסטיבל,
בניחוח, רומני בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217063 מספר סימן

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 25729/07/2010



Perfumes, volatile oils, essential oils, cologne, 
deodorants, rose water, shaving lotions, anti-
perspirant deodorants, hair lotions, cosmetics, 
deodorants (perfumery) for personal use; all included 
in class 3.

בשמים, שמנים נדיפים, שמנים חיוניים, קולון, דיאודורנטים, מי
וורדים, תחליבי גילוח, דיאודורנטים מונעי הזעה, תרחיצי שיער,

קוסמטיקה, דיאודורנטים (פרפומריה) לשימוש אישי; כל
הסחורות נכללות בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gulcicek Kimya ve Ucan Yaglar Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi

Address: Cendere Yolu 15 Ayazaga  , Istanbul, Turkey

Identification No.: 69031

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words INTERNATIONAL 
FRAGRANCE COMPANY, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INTERNATIONAL FRAGRANCE COMPANY, 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

Trade Mark No. 217158 מספר סימן

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 25829/07/2010



Clothing and footwear; included in class 25. ביגוד והנעלה; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELSA LI DONNI שם: אלסה לי דוני

Address: 3/8 Matmon Coen  , Tel Aviv, 62094, Israel כתובת : רח' מטמון כהן 3/8  , תל אביב, 62094, ישראל

Identification No.: 200013092מספר זיהוי: 200013092

Trade Mark No. 217165 מספר סימן

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 25929/07/2010



Retail store services and online retail services, 
namely, selling and ordering services of prerecorded 
audio and video products, CD-ROM, digital versatile 
discs, audio and video players and accessories 
therefor; providing information on musical works and 
musical products; all included in class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות ושירותי קמעונאות מקוונים, דהיינו,
שירותי מכירת והזמנת מוצרי שמע וחוזי המוקלטים מראש,
CD-ROM, DVD, נגני שמע וחוזי ואביזרי עזר לנגנים אלו;
אספקת מידע אודות יצירות מוסיקליות ומוצרי שמע; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה צליל 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

Trade Mark No. 217172 מספר סימן

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 26029/07/2010



Music services; included in class 41. שירותי מוסיקה; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה צליל 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

Trade Mark No. 217173 מספר סימן

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 26129/07/2010



Textile maternity gifts and birth gifts for mothers & 
babies; designed birth baskets, personal equipment 
to mothers & babies; all goods included in class 24.

מתנות ללידה, לאם ולתינוק, כולם עשויים מטקסטיל;  סלסילות
מעוצבות ללידה, ציוד אישי לאם ולתינוק; כל הסחורות הנכללות

בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dana Constante שם: דנה קונסטנטה

Address: Ganei Herzlya, Israel כתובת : גני הרצליה, ישראל

Identification No.: 317797199מספר זיהוי: 317797199

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

BABYBASKET

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217189 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 26229/07/2010



Games and playthings; all included in class 28. משחקים ודברי משחק; הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROY Gyora שם: רועי גיורא

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

Identification No.: 49822018מספר זיהוי: 49822018

Name: Daniel Gur Arie שם: דניאל גור אריה

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

Identification No.: 300380037מספר זיהוי: 300380037

Name: Shay Omer שם: שי עומר

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

Identification No.: 53079299מספר זיהוי: 53079299

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road  , Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154  , תל אביב, 64921, ישראל

Trade Mark No. 217194 מספר סימן

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 26329/07/2010



Scientific and technological services, support for 
applying and getting R&D grants and benefits from 
governmental agencies in Israel, such as the office of 
the chief scientist; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים, פעילות בתחום ליווי וסיוע בקבלת
תמריצי מחקר ופיתוח (מו"פ), מענקי תמיכה והטבות למיניהן,
מאת קרנות ממשלתיות בישראל וגופים כגון לשכת המדען

הראשי; כולם נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SUN RISE RESEARCH & DEVELOPMENT 
GRANTS 2008 LTD.

שם: סאן רייז תמריצי מחקר ופיתוח 2008 בע"מ

Address: Rosh Ha'ein, Israel כתובת : ראש העין, ישראל

Identification No.: 514195783מספר זיהוי: 514195783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Kedmi & Co.

Address: Migdal Ha'ir, 18 Floor 34 Ben Yehuda Street, 
Jerusalem, 91020, Israel

שם: איתן קדמי,עו"ד

כתובת : מגדל העיר, קומה 18 רחוב בן יהודה 34, ירושלים,
91020, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PROJECTS and 
SUPPORTING INNOVATION, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PROJECTS ו-SUPPORTING INNOVATION, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217199 מספר סימן

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 26429/07/2010



Perfumery; cosmetics especially for lavation and care 
for feet, hands and nails; soaps; ethereal oils; 
cosmetic creams; beauty masks; foot powder; 
peeling creams; cuticle-remover; nail varnish; all 
included in class 3.

פרפומריה; תמרוקים בייחוד לרחיצה וטיפוח כפות רגליים, ידיים
וציפורניים; סבונים; שמנים אתריים; קרמים קוסמטיים; מסכות
יופי; פודרה לכף הרגל; קרמים לקילוף; מסיר עור קרני; לכה

לציפורניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: alessandro International GmbH & Co. KG

Address: Hans-Bockler-Str. 3 Langenfeld, D-40764, 
Germany

Identification No.: 69972

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
INTERNATIONAL 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

Trade Mark No. 217281 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 26529/07/2010



Hand and skin care anticryptogamic preparations; all 
included in class 5.

תכשירי טיפוח אנטי-כריפטוגמיים לידיים ועור; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: alessandro International GmbH & Co. KG

Address: Hans-Bockler-Str. 3 Langenfeld, D-40764, 
Germany

Identification No.: 69972

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
INTERNATIONAL 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

Trade Mark No. 217282 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 26629/07/2010



Nail files; nail shortener; nail milling cutter; fingernail 
polishers (electric or non-electric); corn parer; all 
included in class 8.

פצירות לציפורניים; מקצר ציפורניים; קוצץ כרסום לציפורניים;
משייפי ציפורניים (חשמליים או שאינם חשמליים); מקלף

יבלות; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: alessandro International GmbH & Co. KG

Address: Hans-Bockler-Str. 3 Langenfeld, D-40764, 
Germany

Identification No.: 69972

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
INTERNATIONAL 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

Trade Mark No. 217283 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 26729/07/2010



Beauty salons; manicuring; health and beauty care 
for humans; all included in class 44.

סלוני יופי; מניקור; טיפוח בריאות ויופי לבני אדם; הנכללים
כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: alessandro International GmbH & Co. KG

Address: Hans-Bockler-Str. 3 Langenfeld, D-40764, 
Germany

Identification No.: 69972

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
INTERNATIONAL 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

Trade Mark No. 217284 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 26829/07/2010



Women's, babies and children's footwear, namely, 
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shose, 
athletic shoes, sandals and slippers; women's, 
babies and children's clothing, namely, coats, 
jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and 
vests, suspenders, scarves; women's, babies and 
childern's sportswear, namely, sweat shirts, sweat 
pants, sweat  jackets and sweat suits; women's, 
babies and children's rainwear, namely, coats, 
jackets, hats and umbrellas; skiwear, namely, 
jackets, sweaters, tops, pants, mitts, gloves, scarves, 
hats; windwear, namely, jackets and windjackets; 
sleepwear and swimwear, namely, T-shirts, shorts, 
robes, dresses, skirts and lingerie, socks, hats, 
pantyhose; underclothing; leather and suede apparel, 
namely, coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves, 
leather clothing, cloth and thermal insoles; scarves; 
kerchiefs; and every other product included in class 
25.

דברי הנעלה לנשים, תינוקות וילדים, דהיינו נעלים, מגפיים,
נעליים קלות, נעלי הליכה, נעלי ריצה, נעלי אתלטיקה, סנדלים

ונעלי בית;
דברי הלבשה לנשים, נוער וילדים, דהיינו מעילים, ז'קטים,
חליפות, מכנסיים, אפודות, חולצות ומקטורנים, כתפיות,

צעיפים; דברי הלבשה ספורטיביים לנשים, תינוקות וילדים,
דהיינו, מיזע, מכנסי טרנינג, חולצות אימון וחליפות אימון; דברי
הלבשה נגד גשם לנשים, תינוקות וילדים, דהיינו, מעילים,

ז'קטים, כובעים ומטריות; דברי הלבשה לסקי, דהיינו ז'קטים,
אפודות, לבוש עליון, מכנסיים, כסיות, כפפות, צעיפים, כובעים;
לבוש הגנה בפני הרוח, דהיינו ז'קטים וז'קטי רוח; דברי הלבשה
לשינה ודברי הלבשה לשחייה, דהיינו, חולצות קצרות, מכנסיים
קצרים, חלוקים, חצאיות ולבנים, גרביים, כובעים; לבוש תחתון;
לבוש מעור וזמש, דהיינו מעילים, ז'קטים, חצאיות, מכנסיים,
חגורות, כפפות, לבוש מעור, רפידות ביגוד ורפידות תרמיות;

צעיפים; מטפחות; וכן כל מוצר הכלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 513480947מספר זיהוי: 513480947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

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

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217291 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 26929/07/2010



Services in the medical field; included in class 44. שירותים בתחום הרפואה; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHL TeleMedicine Ltd. שם: שחל טלרפואה בע"מ

Address: 90 Yigal Alon Street  , Tel Aviv, 67891, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 90  , תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 511149874מספר זיהוי: 511149874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Trade Mark No. 217299 מספר סימן

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 27029/07/2010



Apparatus in the medical field; included in class 10. מכשור בתחום הרפואה; הנכלל בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHL TeleMedicine Ltd. שם: שחל טלרפואה בע"מ

Address: 90 Yigal Alon Street  , Tel Aviv, 67891, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 90  , תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 511149874מספר זיהוי: 511149874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Trade Mark No. 217302 מספר סימן

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 27129/07/2010



Class: 34 סוג: 34

United Kingdom , 13/06/2008 ממלכה מאוחדת , 13/06/2008

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

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

Cigarettes; cigars, cigarillos, roll your own tobacco, 
pipe tobacco, tobacco; tobacco products; all included 
in Class 34.

סיגריות; סיגרים, סיגרילוס, טבק לגילגול עצמי, טבק למקטרת,
טבק, מוצרי טבק; הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 31956

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination SINCE 1907, but in 
the combination of the mark.

SINCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
1907, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217311 מספר סימן

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 27229/07/2010



Class: 3 סוג: 3

France , 24/07/2008 צרפת , 24/07/2008

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

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

Perfumes, perfumery products, toilet water, perfume 
water, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions, body lotions, soaps, dentifrices, deodorants 
for personal use, shower gel, shampoos, beauty 
cream for the body; all included in class 3.

בשמים, מוצרי בישום, מי טואלט, מים מבושמים, שמנים
אתריים לשימוש אישי, תמרוקים, תחליבי שיער, תחליבי גוף,
סבונים, תכשירים לניקוי שיניים, דיאודורנטים לשימוש אישי, ג'ל

למקלחת, שמפו, קרם יופי לגוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL

Address: Paris, France

Identification No.: 40172

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VOYAGE D'HERMES

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217325 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 27329/07/2010



Pharmaceutical preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, 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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה.

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

Trade Mark No. 217328 מספר סימן

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 27429/07/2010



Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of anti-viral diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בטיפול במחלות אנטי-נגיפיות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPREVO

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217420 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 27529/07/2010



Bath and househols accessories; included in class 
20.

ציוד נלווה לבית ולאמבטיה; הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: גדי אריה ציון

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 24964330

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: Israel

שם: אלעד לרון,עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל סילבר 7  , רמת גן, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL ART CRAFT,
separately, but in the combination of אמנות שימושית
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אמנות
שימושית, ISRAEL ART CRAFT בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217471 מספר סימן

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 27629/07/2010



Machine tools, in particular tools for machine tools,
machining tools, single-part, with integrated or
removable cutters of hard cutting materials, including
drilling tools, boring and reboring tools, precision
tools, friction tools, sink and countersink tools, turning
tools, plug-in tools, thread cutting tools, milling tools,
manually and mechanically-adjustable tools,
mechanically-operated special- purpose tools (and
parts therefor); tool holding fixtures and adapters,
namely spindle flange attachments, taper shanks,
chucks, lengthening and reducing pieces for tools,
modular mounted tools with couplings being points of
intersection and separation for manual and
mechanical coupling of tools with machine tool
spindles, tools and parts of tools; cutter inserts,
throwaway carbide indexable inserts and turning
tools of hard cutting materials; tool holders, single-
part, with integrated or replaceable cutters, including
throwaway carbide indexable insert cases, turning
tools, tool and assembly inserts and holders,
precision inserts; tool parts and accessories for the
aforesaid tools and machine tools; drive
mechanisms, in particular actuators; all included in
class 7.

כלים, במיוחד כלים עבור כלי מכונה, כלי מכונה, חלק אחד,
בעלי התקני חיתוך קשים, משולבים או הניתנים להסרה,
הכוללים כלי קדיחה, כלי ניקוב וניקוב מחדש, כלי דיוק, כלי

שחיקה, כלי הטבעה והטבעה שכנגד, כלי סיבוב, כלי סתימה,
כלי חיתוך תבריג, כלי כרסום; כלי התאמה ידנית ומכאנית;
כלים למטרות מיוחדות מופעלים מכאנית (וחלקים עבורם);

מקבעי ומתאמי החזקת כלי, דהיינו התקנים מוספים אגני כוש,
קנים קוניים, מלחציים, יחידות הארכה והפחתה עבור כלים, כלי
מורכבים מודולאריים בעלי התקני הצמדה שהינם נקודות של
הצטלבות והפרדה עבור ההצמדה הידנית והמכאנית של כלים
עם כושי כלי מכונה, כלים וחלקים של כלים; תותבי חיתוך,
תותבים הניתנים למפתוח עלון מקרביד וכלי סיבוב מחומרי
חיתוך קשיחים; מחזיקי כלי, חלק אחד, בעלי התקני חיתוך
משולבים או הניתנים להחלפה, הכוללים נרתיקי תותב הניתן
למפתוח עלון מקרביד, כלי סיבוב, תותבי ומחזיקי כלי ותותבי
הרכבה, תותבי דיוק; חלקי ואביזרי כלי עבור הכלים וכלי

המכונה הנזכרים לעיל; מנגנוני הנעה, במיוחד התקני הפעלה;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KOMET GROUP GmbH

Address: Zeppelinstrasse 3, Besigheim, 74354, Germany

Identification No.: 57723

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

JEL

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217484 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 27729/07/2010



Nail enamels, namely, enamel strips which adhere to 
fingernails and toe nails; all in class 3.

ציפויי אמייל, דהיינו, רצועות אמייל הנדבקות לציפורניים בכפות
הידיים ובכפות הרגליים; הכל בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Innovative Cosmetics Concepts, LLC

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

Identification No.: 70161

(New Jersey Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DRY NAIL APPLIQUÉ 
separately, but in the combination of the mark.

DRY NAIL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
APPLIQUÉ 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

INCOCO DRY NAIL APPLIQUÉ

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217489 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 27829/07/2010



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

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

אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Carlsberg Breweries A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100  ,  Copenhagen V, 1760, 
Denmark

Identification No.: 58717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

LIQUID 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

LIQUID SOUNDTRACK

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217518 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 27929/07/2010



Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of anti-viral diseaeses; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בטיפול במחלות אנטי-נגיפיות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REPREVO

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217524 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 28029/07/2010



Educational services, namely providing classes, 
seminars, workshops and educational information 
relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, enviromental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, 
corporate involvement in community, environmental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or 
online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the 
internet; all included in class 41.

שירותי חינוך, שהם מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות ומידע
חינוכי הנוגע לנושאי בחירות משקאות, בריאות, רווחה, כושר
גופני וסגנון חיים של הצרכן, מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע
סביבתי, שימורי ובעת חירום, חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות
חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה הנוגעת לנושאי בחירות

משקאות, בריאות, רווחה, כושר גופני וסגנון חיים של הצרכן,
מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע סביבתי, שימורי ובעת חירום,
חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה;
שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל השירותים הנ"ל; ובכללם כל
השירותים הנ"ל הניתנים באמצעות הטלפון או באופן מקוון

מבסיס נתונים, רשתות טלקומוניקציה לאומיות או בינלאומיות
או מהאינטרנט; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217540 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 28129/07/2010



Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח אב תש"ע - 28229/07/2010



Educational services, namely providing classes, 
seminars, workshops and educational information 
relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, enviromental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, 
corporate involvement in community, environmental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or 
online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the 
internet; all included in class 41.

שירותי חינוך, שהם מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות ומידע
חינוכי הנוגע לנושאי בחירות משקאות, בריאות, רווחה, כושר
גופני וסגנון חיים של הצרכן, מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע
סביבתי, שימורי ובעת חירום, חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות
חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה הנוגעת לנושאי בחירות

משקאות, בריאות, רווחה, כושר גופני וסגנון חיים של הצרכן,
מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע סביבתי, שימורי ובעת חירום,
חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה;
שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל השירותים הנ"ל; ובכללם כל
השירותים הנ"ל הניתנים באמצעות הטלפון או באופן מקוון

מבסיס נתונים, רשתות טלקומוניקציה לאומיות או בינלאומיות
או מהאינטרנט; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

,LIVE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
POSITIVELY 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

Trade Mark No. 217544 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 28329/07/2010



Advertising; dissemination of advertising matter via 
all media, in particular in the form of thematic 
messages centred on human values; publicity 
through sponsoring; business management; business 
administration; office functions; promoting the goods 
and services of others by means of contractual 
agreements, in particular of sponsoring and licensing, 
enabling partners to gain additional notoriety and/or 
image and/or liking derived from those of cultural and 
sporting events, in particular international; promoting 
the goods and services of others by means of image 
transfer; rental of advertising space of all kinds and 
on all carriers, digital or not; administration of the 
participation of national teams to an international 
athletic competition, and promoting the support to 
said teams with the public and the concerned circles; 
all included in class 35.

פרסום; הפצה של חומר פרסום דרך כל סוגי המדיה, במיוחד
בצורה של הודעות נושאיות המתרכזות בערכים אנושיים;

פרסום דרך נתינת חסות; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית;
פונקציות משרד; קידום סחורות ושירותים של אחרים על ידי
הסכמים חוזיים, במיוחד של נתינת חסות ורישוי, מאפשרים
לשותפים לצבור מוניטין נוסף ו/או דימוי ו/או אהדה הנגזרים
מאלה של אירועי תרבות וספורט, במיוחד בינלאומיים; קידום
הסחורות והשירותים של אחרים על ידי העברת דימוי; השכרת
שטחי פרסום מכל הסוגים ועל כל הנשאים, דיגיטאלי או שאינו;
ניהול של השתתפות קבוצות לאומיות בתחרויות אתלטיות

בינלאומיות, וקידום התמיכה בקבוצות אלה בעיני הציבור ובעלי
עניין מקורבים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Comite International Olympique

Address: Chateau de Vidy  , Lausanne, Switzerland

Identification No.: 66533

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

YOG

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217573 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 28429/07/2010



Telecommunications; included in class 38. טלקומוניקציה; הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 44885

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

SERVUS

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217579 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 28529/07/2010



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

חינוך; מתן שירותי הדרכה; בידור; פעילות ספורטיבית
ותרבותית; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 44885

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

SERVUS

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217580 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 28629/07/2010



Securities brokerage, financial analysis and 
investment advice; all included in class 36.

שירותי תיווך בניירות ערך, ניתוח פיננסי וייעוץ בהשקעות; הכל
בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oscar Gruss & Son Incorporated

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

Identification No.: 70175

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

SON 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

OSCAR GRUSS & SON

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217592 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 28729/07/2010



Cosmetic products and make-up preparations; 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותכשירי איפור; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים COLOR ו
-SENSTATIONAL 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

COLOR SENSATIONAL

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217662 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 28829/07/2010



Class: 32 סוג: 32

Benelux , 10/07/2008, No. 0847784 בנלוקס , 10/07/2008 , מספר 0847784

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

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

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

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

אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BAVARIA N.V.

Address: Lieshout, Netherlands

Identification No.: 10442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: White, Blue in 
Pantone shade PMS 287 C and gold in pantone 
shade PMS 871 C.

C 287 הצבעים הנראים בסימן הם: לבן, כחול בגוון פנטון
.C PMS 871 וזהב בגוון פנטון PMS

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217681 מספר סימן

Application Date 11/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 28929/07/2010



Multi-sensor stabilized systems for day and night 
scanning, tracking, observation, designation, range 
finding, target illumination, spot tracking and targeting 
for marine, ground and air applications, included in 
class 9.

מערכת מיוצבת רבת רגשים עבור סקירה, איתור, צפיה, סימון,
מדידת טווח, הארת מטרה, עקיבה נקודתית וכיוון ביום ובלילה

עבור יישומי ים, יבשה ואוויר, הכלולה בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELBIT SYSTEMS ELECTRO-OPTICAL ELOP 
LTD.

שם: אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ בע"מ

Address: P.O.B. 1165, Rehovot, 76111, Israel כתובת : ת.ד.1165, רחובות, 76111, ישראל

Identification No.: 62375מספר זיהוי: 62375

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

DCOMPASS

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217723 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 29029/07/2010



An inertial measurement unit (IMU), namely the main 
component of inertial navigation systems (INS), 
which senses motion, including the type, rate and 
direction of that motion, include in class 9.

יחידת מדידה אינרציאלית (IMU) דהיינו, רכיב עיקרי של
מערכת ניווט אינרציאלית (INS), החשה תנועה, לרבות סוג,

שיעור וכיוון התנועה, הכלולה בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELBIT SYSTEMS ELECTRO-OPTICAL ELOP 
LTD.

שם: אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ בע"מ

Address: P.O.B. 1165, Rehovot, 76111, Israel כתובת : ת.ד.1165, רחובות, 76111, ישראל

Identification No.: 62375מספר זיהוי: 62375

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

מיכל
MICHAL

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217725 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 29129/07/2010



Class: 42 סוג: 42

France , 27/06/2008 צרפת , 27/06/2008

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

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

Architecture services; work by engineers, compilation 
of plans and drafts (with no connection to business 
management); technical research offices, technical 
consultation, research and development of new 
products, methods and processes; studies, 
consultancy and expert appraisals in the definition 
and implementation of construction programmes, and 
more specifically in the construction and operation of 
airports, roads, bridges, rail and port networks; 
software development; software maintenance; 
material testing; study services for the design of 
equipment for airports, bridges, roads, rail and port 
networks; measurement and analysis services; study 
and engineering services in the field of 
signalling/signs, safety and information for users of 
air, road, rail, port and bridge networks; seismic 
studies, aerodynamic stability studies; study services 
in the field of road equipment, improving the safety of 
infrastructures, study services in the field of 
controlling urban, road and motorway traffic designed 
to guarantee improved management of motor vehicle 
traffic and control of motor vehicle traffic, design and 
engineering works services in the field of safety and 
information for road users; forecasting study services 
in the field of motor vehicle use, driver-decision aids; 
research office services in the field of safety 
equipment, signalling, operation of transport 
infrastructures and road communication systems, air 
analysis services; environmental consultancy, 
development of environmental risk management 
concepts; development of strategies in the field of 
environmental matters; landscape architecture 
services; all included in class 42.

שירותי ארכיטקטורה; עבודות של מהנדסים, הידור תוכניות
וטיוטות (ללא קשר לניהול עסקי); משרדי מחקר טכני, ייעוץ
טכני, מחקר ופיתוח של מוצרים, שיטות ותהליכים חדשים;
מחקרים, ייעוץ ואומדני מומחים למטרות הגדרה ויישום של

תוכניות בנייה, ובמיוחד בנייה ותפעול של רשתות נמלי תעופה,
כבישים, גשרים, מסילות ברזל ונמלי ים; פיתוח תוכנה; תחזוקת
תוכנה; בדיקת חומרים; שירותי מחקר למטרות תיכנון של ציוד
לרשתות נמלי תעופה, גשרים, כבישים, מסילות ברזל ונמלי ים;

שירותי מדידה וניתוח; שירותי מחקר והנדסה בתחום של
איתות/תמרורים, בטיחות ומידע למשתמשי רשתות נמלי
תעופה, כבישים, מסילות ברזל, נמלי ים וגשרים; מחקרים
סיסמיים, מחקרי יציבות אווירודינמית; שירותי מחקר בתחום
של ציוד דרכים, שיפור בטיחות התשתיות, שירותי מחקר

בתחום של בקרת תעבורה בערים, בדרכים ובדרכים מהירות
המיועדת להבטיח ניהול משופר של תעבורה מוטורית ובקרה

משופרת של תעבורה מוטורית, שירותי תיכנון ועבודות הנדסיות
בתחום של בטיחות ומידע למשתמשי דרך; שירותי מחקר
בתחום של חיזוי השימושים בכלי רכב ממונעים, עזרי קבלת
החלטות לנהגים; שירותים של משרדי מחקר בתחום של ציוד
בטיחות, איתות, הפעלת תשתיות תובלה ומערכות תקשורת
לתחבורה, שירותי ניתוח לתעופה; ייעוץ בנושאי סביבה, פיתוח

תפיסות לניהול סיכוני סביבה; פיתוח אסטרטגיות בענייני
סביבה; שירותי אדריכלות נוף; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EGIS

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217759 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 29229/07/2010



Owners

Name: EGIS SA

Address: Guyancourt, France

Identification No.: 70184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ח אב תש"ע - 29329/07/2010



Class: 40 סוג: 40

France , 27/06/2008 צרפת , 27/06/2008

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

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

Air purification and noise prevention services; all 
included in class 40.

שירותי טיהור אוויר ומניעת רעש; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EGIS SA

Address: Guyancourt, France

Identification No.: 70184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

EGIS

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217761 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 29429/07/2010



Class: 39 סוג: 39

France , 27/06/2008 צרפת , 27/06/2008

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

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

Road, rail, air and maritime transport services; freight 
transport; passenger transport; airport operation; rail 
network operation; road and motorway operation; 
passenger information research services; information 
of traffic, incidents and journey times on road, air and 
rail networks; towing in the event of vehicle 
breakdowns; above ground or underground car  
parking services and rental of above ground or 
underground parking spaces, road and motorway 
network operation services; operation of road and 
motorway toll or electronic toll collection services; 
water supply services; passenger information 
research services; information on traffic, incidents 
and journey times on road and motorway networks; 
all included in class 39.

שירותי הובלות בכבישים, רכבות, אוויר וים; הובלת משא;
הובלת נוסעים; תפעול נמל תעופה; תפעול רשת רכבות; תפעול
כבישים ודרכים מהירות; שירותי חקר מידע נוסעים; מידע על
תחבורה, תקריות וזמני נסיעות במערכות כבישים, אוויר,

ורכבות; גרירה במקרים של קלקול רכבים; חניוני מכוניות מעל
הקרקע או תת-קרקעיים והשכרת מקומות חניה מעל הקרקע או
תת-קרקעיים, שירותי תפעול רשתות כבישים ודרכים מהירות;
תפעול שירותי גביית אגרה או גבייה אלקטרונית של אגרה
בדרכים ובדרכים מהירות; שירותי אספקת מים; שירותי חקר

מידע נוסעים; מידע על תחבורה, תקריות וזמני נסיעות
ברשתות כבישים ודרכים מהירות; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EGIS SA

Address: Guyancourt, France

Identification No.: 70184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

EGIS

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217762 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 29529/07/2010



Perfumes, eaux de toilette, eaux de parfum; eaux de 
cologne, deodorants for personal use (perfumerie); 
essential oils for personal use; oils for cosmetic 
purposes; soaps; cosmetic milks; beauty masks; 
foaming baths; bath and shower gels; creams and 
lotions for face and body care; cosmetic preparations 
for skin tanning namely sun tanning cream and gels, 
aftersun cream and gels; cosmetic preparations for 
slimming namely slimming cream and gels; make-up 
preparations namely mascara, make-up foundation, 
blushers; compact powders, pencil for cosmetic use, 
eye shadow, lipsticks, nail polish, hair lotion, hair 
care products namelhy hair shampoo and hair lotion 
non for medical use; shampoos; all included in class 
3.

בשמים, מי טואלט, מי בשמים; מי קולון, דיאורדורנטים לשימוש
אישי (פרפומריה); תמציות שמנים לשימוש אישי; שמנים

למטרות קוסמטיות; סבונים; חלבים קוסמטיים; מסכות יופי;
קצפי אמבט; ג'לים לאמבט ולמקלחת; קרמים ותחליבים לטיפוח
הפנים והגוף; תכשירים קוסמטיים לשיזוף העור, שהם קרמים
וג'לים לשיזוף, ג'לים וקרמים לאחר שיזוף; תכשירים קוסמטיים
להרזייה, שהם קרמים וג'לים להרזייה; תכשירים לאיפור שהם

מסקרה, בסיסי איפור, סמקים, פודרה קומפקטית, עפרון
למטרות קוסמטיות, צללית לעיניים, שפתונים, מבריקי

ציפורניים, תחליב לשיער, מוצרים לטיפוח השיער, שהם שמפו
לשיער ותחליב לשיער שאינם למטרות רפואיות; שמפו;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal (UK) Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 70187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LE PARFUM BAGUE

Application Date 30/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217795 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 29629/07/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 23/12/2008, No. 77/638869 ארה"ב , 23/12/2008 , מספר 77/638869

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

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

Computer services, namely, providing an online 
application that functions as a connection point for 
multiple online non-downloadable software products 
in the field of clinical research and medical clinical 
trials; computer services, namely, providing an on-
line electronic database on global computer networks 
in the field of clinical research and medical clinical 
trials; computer services, namely, hosting an online 
application that allows multiple participants to access 
the application and manage, review and share 
information, research results, documents and data in 
the field of clinical research and medical clinical trials; 
all included in class 42

שירותי מחשב שהם, אספקת יישום מקוון המתפקד כנקודת
חיבור למוצרי תוכנה מרובים שאינם ניתנים להורדה בתחום
מחקר קליני וניסויים רפואיים קליניים; שירותי מחשב שהם,
אספקת מאגר מידע אלקטרוני מקוון על רשתות מחשב

גלובליות בתחום מחקר קליני וניסויים רפואיים קליניים; שירותי
מחשב שהם, אירוח של יישום מקוון המאפשר למשתתפים

מרובים גישה ליישום ולנהל, לעיין ולחלוק מידע, תוצאות מחקר,
מסמכים ונתונים בתחום מחקר קליני וניסויים רפואיים קליניים ;

הנכללים כולם בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבאות I 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

Trade Mark No. 217801 מספר סימן

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 29729/07/2010



Owners

Name: Medidata Solutions, Inc.

Address: 79 Fifth Avenue  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 67986

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד.12417, הרצליה, 46733, ישראל

י"ח אב תש"ע - 29829/07/2010



Seasoning soups, instant soups and cooked food; all 
included in class 29.

מרקי תיבול, מרקים נמסים ותבשילים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

משולש הטבעיות

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217802 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 29929/07/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 23/12/2008, No. 77/638869 ארה"ב , 23/12/2008 , מספר 77/638869

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

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

Providing online business information management 
services in the field of clinical research and medical 
clinical trials ; all included in class 35

אספקת שירותי ניהול מידע עסקי מקוון בתחום מחקר קליני
וניסויים רפואיים קליניים ; הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Medidata Solutions, Inc.

Address: 79 Fifth Avenue  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 67986

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד.12417, הרצליה, 46733, 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.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות I בנפרד, אלא
בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217806 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 30029/07/2010



Laser and light based devices for performing 
medical, aesthetic and therapeutic procedures, and 
related components therefor; all included in class 10.

מתקנים המבוססים על אור ולייזר לביצוע הליכים רפואיים,
אסטטיים וטיפוליים, החלקים בעבורם; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Alma Lasers Ltd שם: אלמה לייזרס בע"מ

Address: 14 Halamish St., Cesarea, 38900, Israel כתובת : חלמיש 14, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 512836172מספר זיהוי: 512836172

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

SHR

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217808 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 30129/07/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 23/12/2008, No. 77/638837 ארה"ב , 23/12/2008 , מספר 77/638837

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

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

Computer services, namely, providing an online 
application that functions as a connection point for 
multiple online non-downloadable software products 
in the field of clinical research and medical clinical 
trials; computer services, namely, providing an on-
line electronic database on global computer networks 
in the field of clinical research and medical clinical 
trials; computer services, namely, hosting an online 
application that allows multiple participants to access 
the application and manage, review and share 
information, research results, documents and data in 
the field of clinical research and medical clinical trials; 
all included in class 42

שירותי מחשב שהם, אספקת יישום מקוון המתפקד כנקודת
חיבור למוצרי תוכנה מרובים שאינם ניתנים להורדה בתחום
מחקר קליני וניסויים רפואיים קליניים; שירותי מחשב שהם,
אספקת מאגר מידע אלקטרוני מקוון על רשתות מחשב

גלובליות בתחום מחקר קליני וניסויים רפואיים קליניים; שירותי
מחשב שהם, אירוח של יישום מקוון המאפשר למשתתפים

מרובים גישה ליישום ולנהל, לעיין ולחלוק מידע, תוצאות מחקר,
מסמכים ונתונים בתחום מחקר קליני וניסויים רפואיים קליניים ;

הנכללים כולם בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Medidata Solutions, Inc.

Address: 79 Fifth Avenue  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 67986

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד.12417, הרצליה, 46733, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבאות I 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

iMedidata

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217812 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 30229/07/2010



Seasoning soups, intant soups and cooked food; all 
included in class 29.

מרקי תיבול, מרקים נמסים ותבשילים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Trade Mark No. 217828 מספר סימן

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 30329/07/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 23/12/2008, No. 77/638837 ארה"ב , 23/12/2008 , מספר 77/638837

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

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

Providing online business information management 
services in the field of clinical research and medical 
clinical trials ; all included in class 35

אספקת שירותי ניהול מידע עסקי מקוון בתחום מחקר קליני
וניסויים רפואיים קליניים ; הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Medidata Solutions, Inc.

Address: 79 Fifth Avenue  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 67986

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד.12417, הרצליה, 46733, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות I 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

iMedidata

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217829 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 30429/07/2010



Medical, therapeutic and aesthetic treatment 
services; cosmetic body care services; cosmetic 
medical treatment services; cosmetic and aesthetic 
hair removal services; depilatory hair removal 
services; permanent hair removal and reduction 
services; cosmetic services, namely, non-permanent 
hair removal; cosmetic consulting services relating to 
medical and therapeutic treatment utilizing laser and 
light based apparatus; providing informational 
services in the field of laser and light based 
treatment; and rendering consultation and advisory 
services in connection with all aforesaid services; all 
included in class 44.

שירותים רפואיים, טיפוליים ואסתטיים; שירותי טיפוח קוסמטי
לגוף; שירותי טיפול קוסמטי רפואי; שירותים קוסמטיים

ואסתטיים להסרת שיער; שירותים להסרת שיער; שירותים
להסרה והפחתה תמידית של שיער; שירותי קוסמטיקה, דהיינו,
הסרה זמנית של שיער; שירותי ייעוץ קוסמטי המתייחס לטיפול
רפואי וטיפולי עם שימוש של מתקני לייזר ואור; מתן שירותי
מידע בתחום של טיפולים המבוססים על לייזר ואור; והגשת
שירותי ייעוץ בקשר לכל השירותים האמורים לעיל; הנכללים

כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Alma Lasers Ltd שם: אלמה לייזרס בע"מ

Address: 14 Halamish St., Cesarea, 38900, Israel כתובת : חלמיש 14, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 512836172מספר זיהוי: 512836172

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SHR

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217830 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 30529/07/2010



The placement of plastic film containing text and/or 
graphics on handrails of escalators or moving walks, 
the maintenance of such film, the removal of such 
film from the foregoing handrails, and the 
replacement of such film on handrails; all included in 
class 37.

הצבת סרט פלסטיק המכיל טקסט ו/או גרפיקה על מעקות של
דרגנועים או מדרכות נעות, אחזקה של סרט כזה,  הסרה של
סרט כזה ממעקות שנזכרו לעיל, וההחלפה של סרט כזה על

מעקות; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EHC Canada, Inc.

Address: : 1287 Boundary Road Oshawa, Ontario LIJ 
6Z7, Canada

Identification No.: 800017

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADRAIL

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217848 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 30629/07/2010



Plastic film for application to handrails of escalators 
and moving walks, for displaying text and/or 
graphics; preprinted plastic film for application to 
handrails of escalators and moving walks for 
displaying text and/or graphics; all included in class 
17

סרט פלסטיק ליישום למעקות של דרגנועים ומדרכות נעות,
להצגת טקסט ו/או גרפיקה; סרט פלסטיק מודפס מראש ליישום

למעקה של דרגנועים ומדרכות נעות להצגת טקסט ו/או
גרפיקה; הנכללים כולם בסוג 17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EHC Canada, Inc.

Address: : 1287 Boundary Road Oshawa, Ontario LIJ 
6Z7, Canada

Identification No.: 800017

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADRAIL

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217849 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 30729/07/2010



Advertising, business management, business 
administration and shops in the field of tires, tubes, 
vehicle accesories, drivers' accessories, garages, 
vehicles, land traffic devices; all incldued in class 35.

פרסומות, ניהול עסקים, טיפול בעסקים וחנויות בתחום של
צמיגים, אבובים, אביזרי רכב, אביזרים לנהגים, מוסכים, כלי
רכב, התקנים לתנועה ביבשה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TIRE CLUB (ISRAEL) LTD. שם: טייר קלאב (ישראל) בע"מ

Address: כתובת : רח' המלאכה 25, ראש העין, 48091, פארק אפק,
ישראל

Identification No.: 511270340מספר זיהוי: 511270340

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

,TIRE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CLUB ו-GOLD בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TIRE CLUB GOLD

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217866 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 30829/07/2010



Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water; all included in class 12.

כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; כולם
נכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TIRE CLUB (ISRAEL) LTD. שם: טייר קלאב (ישראל) בע"מ

Address: Hamelacha 25 , Rosh HaAyin, 48091, Israel כתובת : רח' המלאכה 25, ראש העין, 48091, פארק אפק,
ישראל

Identification No.: 511270340מספר זיהוי: 511270340

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

,TIRE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CLUB ו-GOLD בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TIRE CLUB GOLD

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217867 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 30929/07/2010



Advertising, business management, business 
administration and shops in the field of tires, tubes, 
vehicle accesories, drivers' accessories, garages, 
vehicles, land traffic devices; all incldued in class 35.

פרסומות, ניהול עסקים, טיפול בעסקים וחנויות בתחום של
צמיגים, אבובים, אביזרי רכב, אביזרים לנהגים, מוסכים, כלי
רכב, התקנים לתנועה ביבשה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TIRE CLUB (ISRAEL) LTD. שם: טייר קלאב (ישראל) בע"מ

Address: Hamelacha 25 , Rosh HaAyin, 48091, Israel כתובת : רח' המלאכה 25, ראש העין, 48091, פארק אפק,
ישראל

Identification No.: 511270340מספר זיהוי: 511270340

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words TIRE, CLUB and GOLD 
and the shortenings WWW.CO.IL, but in the 
combination of the mark.

,TIRE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CLUB ו-GOLD ובקיצורים WWW.CO.IL, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217868 מספר סימן

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 31029/07/2010



Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water; all included in class 12.

כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; כולם
נכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TIRE CLUB (ISRAEL) LTD. שם: טייר קלאב (ישראל) בע"מ

Address: Hamelacha 25 , Rosh HaAyin, 48091, Israel כתובת : רח' המלאכה 25, ראש העין, 48091, פארק אפק,
ישראל

Identification No.: 511270340מספר זיהוי: 511270340

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words TIRE, CLUB and GOLD 
and the shortenings WWW.CO.IL, but in the 
combination of the mark.

,TIRE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CLUB ו-GOLD ובקיצורים WWW.CO.IL, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217870 מספר סימן

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 31129/07/2010



Production of clips and studio recording services; all 
included in class 41.

הפקת וידאו קליפים ושירותי הקלטות אולפן; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sharon Moshe שם: שרון משה

Address: כתובת : י.ל פרץ 5, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 27146395מספר זיהוי: 27146395

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים שיר
בהפתעה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217985 מספר סימן

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 31229/07/2010



Bakery products, sandwiches, snack & light meaqls, 
ready to eat salades; included in class 30.

דברי מאפה, כריכים, ארוחות כריכים, סלטים; הנכללים בסוג
.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Einat food industries Cooperative soceity 
agriculture ltd.

שם: עינת תעשיות מזון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: כתובת : עינת, 48805, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570041996מספר זיהוי: 570041996

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gelbard, Amit, Wexler, Adv.

Address: 12 Heh Be'Iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: גלברד, עמית, וקסלר, עו"ד

כתובת : רח' ה' באייר 12 כיכר המדינה, תל אביב, 62093,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217986 מספר סימן

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 31329/07/2010



Bakery products, sandwiches, snack & light meals, 
ready to eat salades; included in class 30.

דברי מאפה, כריכים, ארוחות כריכים, סלטים; הנכללים בסוג
.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Einat food industries Cooperative soceity 
agriculture ltd.

שם: עינת תעשיות מזון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: כתובת : עינת, 48805, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570041996מספר זיהוי: 570041996

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gelbard, Amit, Wexler, Adv.

Address: 12 Heh Be'Iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: גלברד, עמית, וקסלר, עו"ד

כתובת : רח' ה' באייר 12 כיכר המדינה, תל אביב, 62093,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בטרי ו- על הדרך
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217988 מספר סימן

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 31429/07/2010



Bakery products, sandwiches, snack & light meals, 
ready to eat salades; included in class 30.

דברי מאפה, כריכים, ארוחות כריכים, סלטים; הנכללים בסוג
.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Einat food industries Cooperative soceity 
agriculture ltd.

שם: עינת תעשיות מזון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: כתובת : עינת, 48805, קיבוץ, ישראל

Identification No.: 570041996מספר זיהוי: 570041996

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gelbard, Amit, Wexler, Adv.

Address: 12 Heh Be'Iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: גלברד, עמית, וקסלר, עו"ד

כתובת : רח' ה' באייר 12 כיכר המדינה, תל אביב, 62093,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חם ו- על
הדרך בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217989 מספר סימן

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 31529/07/2010



Restaurant services; all inlcuded in class 43. שירותי מסעדות; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Center cut Hospitality, Inc. Center cut Hospitality, Inc :שם

Address: Wichita, KS, U.S.A. .Wichita, KS, U.S.A : כתובת

Identification No.: 70197מספר זיהוי: 70197

(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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the COMBINATION  STEAK 
HOUSE, and the word DOUBLE  separately, but in 
the combination of the mark.

DOUBLE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
וצרוף הבמילים  STEAK HOUSE 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

Trade Mark No. 218000 מספר סימן

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 31629/07/2010



Class: 42 סוג: 42

Technology transfer services, namely, licensing and 
transfer of intellectual property; Development of 
genetic therapies, effectors, and tools to regulate, 
modulate, and characterize disease states.

שירותי העברה טכנולוגית, דהיינו, רישוי והעברת קניין רוחני;
פיתוח טיפולי גנטיקה, מפעילים וכלים בכדי לווסת, להתאים

ולאפיין מצבי מחלה.

U.S.A. , 22/07/2008, No. 77/528,496 ארה"ב , 22/07/2008 , מספר 77/528,496

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

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

Technology transfer services, namely, licensing and 
transfer of intellectual property; Development of 
genetic therapies, effectors, and tools to regulate, 
modulate, and characterize disease states; Research 
and development services for others in the fields of 
genetics and biotechnology, namely, genetically 
engineering DNA, biological organisms, cells, 
viruses, pathogens, and special purpose cells for 
scientific, research, medical and laboratory use; all 
included in Class 42.

שירותי העברה טכנולוגית, דהיינו, רישוי והעברת קניין רוחני;
פיתוח טיפולי גנטיקה, מפעילים וכלים בכדי לווסת, להתאים
ולאפיין מצבי מחלה; שירותי מחקר ופיתוח עבור אחרים

בתחומי הגנטיקה והביוטכנולוגיה, דהיינו, הנדסה גנטית עבור
דנ"א, אורגניזמים ביולוגיים, תאים, וירוסים, מיקרואורגניזמים
המחוללים מחלות (פתוגנים), ותאים למטרה מיוחדת עבור
שימוש מדעי, מחקר, רפואי ובמעבדה; הכל נכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

INTREXON

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218056 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 31729/07/2010



textile goods; bedding; towels; bed coverings; table 
cloths; textile fabrics for the manufacture of clothing; 
all inlcuded in class 24.

דברי טקסטיל; מצעים; מגבות; כיסויי מיטה; מפות שולחן; אריגי
טקסטיל לייצור בגדים; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. שם: דלתא גליל תעשיות בע"מ

Address: Beit Textile 2 Kaufman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : בית הטקסטיל רחוב קויפמן 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520025602מספר זיהוי: 520025602

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218073 מספר סימן

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 31829/07/2010



Clothing; undergarments; underwear; socks; 
headgear; all inlcuded in class 25.

ביגוד; ביגוד תחתון; הלבשה תחתונה; גרביים; כיסויי ראש;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. שם: דלתא גליל תעשיות בע"מ

Address: Beit Textile 2 Kaufman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : בית הטקסטיל רחוב קויפמן 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520025602מספר זיהוי: 520025602

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218074 מספר סימן

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 31929/07/2010



Management consulting; business management; 
business administration; all included in class 35

יעוץניהולי לחברות וארגונים; ניהול עסקים וטיפול בעסקים;
הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Y.Geva ltd. שם: י.גבע בע"מ

Address: Tarpad 12, Ramat Hasharon , 47250, Israel כתובת : תרפ"ד 12, רמת השרון, 47250, ישראל

Identification No.: 514199892מספר זיהוי: 514199892

חברה פרטית

Name: Shitat hasefer ltd. שם: שיטת הספר בע"מ

Address: Hameginim 8,  Herzliah , 46686, Herzliyya 
Pituah , Israel

כתובת : המגינים 8, הרצליה, 46686, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 514126119מספר זיהוי: 514126119

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolf,  Ichilov & Co., Advs.

Address: 15 Yavneh St.  , Tel Aviv, 65791, Israel

שם: וולף, איכלוב ושות', עו"ד

כתובת : רחוב יבנה 15  , תל אביב, 65791, ישראל

Trade Mark No. 218091 מספר סימן

Application Date 05/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 32029/07/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rami Salhieh שם: רמי סאלחיה

Address: Jerusalem , Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 036031508מספר זיהוי: 036031508

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218097 מספר סימן

Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 32129/07/2010



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

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

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

,FRESH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BREATH 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

REACH FRESH BREATH

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218117 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 32229/07/2010



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

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

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

,DUAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EFFECT 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

REACH DUAL EFFECT

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218121 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 32329/07/2010



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

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REACH CONTROL

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218128 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 32429/07/2010



Entertainment services in the nature of basketball 
games and exhibitions; all included in class 41.

שירותי בידור מהסוג של משחקי כדורסל ותערוכות כדורסל;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Triangle Financial Services, LLC

Address: 3201 N.E. 183rd Street, Suite 2208, Aventura, 
Florida, 33160, U.S.A.

Identification No.: 69678

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

HALOS

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218134 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 32529/07/2010



Entertainment services in the nature of basketball 
games and exhibitions; all included in class 41.

שירותי בידור מהסוג של משחקי כדורסל ותערוכות כדורסל;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Triangle Financial Services, LLC

Address: 3201 N.E. 183rd Street, Suite 2208, Aventura, 
Florida, 33160, U.S.A.

Identification No.: 69678

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

STREAKS

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218137 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 32629/07/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REACH EXPERT CARE

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218139 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 32729/07/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REACH STAY WHITE

Application Date 23/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218141 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 32829/07/2010



Cold sore patches; all included in class 5. תחבושות להרפס; הנכללות כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Compeed ApS

Address: Blokken, Denmark

Identification No.: 53478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

TOTAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
CARE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COMPEED TOTAL CARE

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218157 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 32929/07/2010



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

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות L, אלא
בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218160 מספר סימן

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 33029/07/2010



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

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: D-Force שם: די פורס בע"מ

Address: P.O.B. 222, Rosh Pinna, 12000, Israel כתובת : ת.ד.222, ראש פנה, 12000, ישראל

Identification No.: 513780429מספר זיהוי: 513780429

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

,PICK UP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218169 מספר סימן

Application Date 07/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 33129/07/2010



Snacks, included in class 30. חטיפים, הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Identification No.: 55381

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218170 מספר סימן

Application Date 07/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 33229/07/2010



Snacks, included in class 30. חטיפים, הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Identification No.: 55381

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218172 מספר סימן

Application Date 07/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 33329/07/2010



Snacks, included in class 30. חטיפים, הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Identification No.: 55381

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218175 מספר סימן

Application Date 07/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 33429/07/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ARGAMAN INDUSTRIES LTD. שם: ארגמן תעשיות בע"מ

Address:  6רח' הסדנא, P.O.B. 2465,  ,44641כפר סבא,
ישראל

כתובת : רח' הסדנא 6, ת.ד.2465, כפר סבא, 44641, ישראל

Identification No.: 520004847מספר זיהוי: 520004847

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

LI LA LO

Application Date 12/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218193 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 33529/07/2010



Restaurant included in class 43. מסעדה הנכללת בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CONTENTO RESTAURANTS LTD שם: קונטנטו מסעדנות בע"מ

Address: Rothschild  15, Tel-Aviv-Yafo , Rostico, Israel כתובת : רוטשילד 15, תל אביב-יפו, מסעדת רוסטיקו, ישראל

Identification No.: 513692228מספר זיהוי: 513692228

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Carmel Naftali, Adv.

Address: 5 Hahilazon St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: כרמל נפתלי, עו"ד

כתובת : רחוב החילזון 3  , רמת גן, 52522, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words A SLICE OF ITALY 
separately, but in the combination of the mark.

A SLICE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
OF ITALY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218208 מספר סימן

Application Date 12/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 33629/07/2010



Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; toilet soaps, 
body deodorants; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands; sun care preparations (cosmetic 
products); make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and 
hair care; hair lacquers; hair colouring and hair 
decolorant preparations; permanent waving and 
curling preparations; essential oils for personal use; 
all included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרה רפואית; סבוני טואלט, דיאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים

ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול
תמידי; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TELESCOPIC EXPLOSION

Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218214 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 33729/07/2010



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

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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218315 מספר סימן

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 33829/07/2010



Audiovisual recordings; animated cartoons; 
downloadable electronic publications; 
cinematographic films; computer software concerned 
with children's education and entertainment; electric 
computer games adapted for use with video 
apparatus or television receivers; electronic coloring 
books and posters; electronic greeting cards; films; 
hand held electronic games apparatus and software; 
interactive educational games for use with video 
apparatus or television receivers; interactive 
entertainment software for use with computers; 
interactive graphics screens; interactive video 
software; mouse pads; prerecorded media including 
video tapes and cassettes, compact discs (CDs), 
audio cassettes tapes, DVDs, video game cartridges 
and computer discs; prerecorded compact interactive 
discs; protective helmets for sports; sunglasses and 
spectacle frames; cameras, not for use in security, 
monitoring and surveillance systems; electronic 
games provided by the internet; all included in class 
9.

הקלטות אודיו ויזואליות; אנימציות מצוירות; פרסומים
אלקטרוניים הניתנים להורדה; סרטי קולנוע; תוכנת מחשב
הנוגעת לחינוך ובידור ילדים; משחקי מחשב חשמליים

המותאמים לשימוש עם מכשירי וידאו או מקלטי טלוויזיה; ספרי
צביעה ופוסטרים אלקטרוניים; כרטיסי ברכה אלקטרוניים;
סרטים; כלי משחק אלקטרוניים המותאמים לשימוש ביד

ותוכנות; משחקים חינוכיים אינטראקטיביים המותאמים לשימוש
עם מכשירי וידאו או מקלטי טלוויזיה; תוכנת בידור

אינטראקטיבית המותאמת לשימוש עם מחשבים; מסכים
גראפיים אינטראקטיביים; תוכנות וידאו אינטראקטיביות;
רפידות לעכבר; מדיה מוקלטת מראש הכוללת קלטת וידאו

וקסטות, תקליטורים, קלטות שמע, די.וי. די; מחסניות משחקי
וידאו ודיסקים למחשב; תקליטורים אינטראקטיביים מוקלטים
מראש; קסדות הגנה לשימוש בספורט; משקפי שמש ומסגרות
למשקפיים; מצלמות, לא לשימוש במערכות אבטחה, ניטור
ומעקב; משחקים אלקטרוניים המסופקים על ידי האינטרנט;

הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chapman Entertainment Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 60355

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מכוניות המירוץ separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מכוניות
המירוץ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ברק ומכוניות המירוץ

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218347 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 33929/07/2010



Toy gardening sets; toy buckets and spades; action 
figures; action figure accessories and environments; 
bubble making wand and solution sets; balloons; 
balls; battery operated action toys; board games; 
building blocks; building games; card games; 
Christmas tree ornaments and decoration; cloths for 
dolls or soft toys; doll accessories; dolls; doll’s prams; 
games; gymnastic and sporting articles; hand 
puppets; infant rattles; infant action crib toys; jigsaw 
puzzles; kites; manipulative puzzles; masks; mobiles; 
model vehicles; modeling compound, modeling 
compound and apparatus to work with said modeling 
compound sold as a unit, craft set; novelties for 
parties; party favours  in the nature of small toys; 
playing cards; plush toys; puppets; puzzles; ride on 
toys; sandboxes; slides, pool rings, inflatable 
swimming pools, bath toys, pool toys, water wings, 
water squirting toys; skateboards, ice skates, skis, 
flying discs, hockey sticks, snow sleds; soap bubbles; 
soft sculpted toy figures; toy bake ware; toy banks; 
toy cookware; toy figures; toy tools, toy tool belts, toy 
hard hats; toy vehicles; toys; tricycles (playthings); 
paper party hats; all included in class 28.

ערכות צעצוע לגינון; דליים ואתי חפירה למשחק; דמויות אקשן;
אביזרים וסביבה לדמויות צעצוע; ערכות מטה ומיכל להפרחת
בועות; בלונים; כדורים; צעצועי אקשן הפועלים באמצעות
בטריות; משחקי לוח; בלוקים לבנייה; משחקי בניה; משחקי
קלפים; עיטורים וקישוטים לעצי חג המולד; בגדים עבור בובות

וצעצועים רכים; אביזרים לבובות; בובות; עגלות לבובות;
משחקים; דברי התעמלות וספורט; בובות יד; רעשנים לעוללים;

צעצועי עריסה אקטיביים לתינוק; ערכות פאזל מסורית;
עפיפונים; פאזלים ידניים; מסיכות; מרצדות; צעצועי דגמי
מכוניות; חלקים לדגמים, חלקים וכלים לדגמים לשימוש עם
חלקי הדגמים האמורים הנמכרים כיחידה; ערכות מלאכה;
חידושים למסיבות; שי המחולק במסיבות בדמות צעצועים

קטנים; קלפי משחק; צעצועים מקטיפה; בובות רכות; פאזלים;
צעצועים שניתן לרכב עליהם; ארגזי חול; מגלשות, בריכות

עגולות, בריכות מתנפחות, צעצועים לאמבט, צעצועים לבריכה,
מצופי זרועות, צעצועים המשפריצים מים; סקייטבורדים,
מחליקי קרח, מחלקיים, צלחות מעופפות, מקלות הוקי,

מגלשות שלג; בועות סבון; דמויות צעצוע מגולפות רכות; כלי
אפייה למשחק; קופות צעצוע; כלי מטבח למשחק; דמויות

צעצוע; כלי צעצוע, חגורות כלים למשחק, קסדות צעצוע; רכבים
למשחק; צעצועים; תלת אופן (דברי צעצוע); כובעי מסיבה

מנייר; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chapman Entertainment Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 60355

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מכוניות המירוץ separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מכוניות
המירוץ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ברק ומכוניות המירוץ

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218351 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 34029/07/2010



Clothing; footwear; headgear; all included in class 25. דברי לבוש; הנעלה; כיסויי ראש; הכלולים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chapman Entertainment Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 60355

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words  מכוניות המירוץ separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים  מכוניות
המירוץ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ברק ומכוניות המירוץ

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218353 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 34129/07/2010



Activity books; address books; albums; autograph 
books; binders; book markers; books; calendars; 
cartoons; cases, holders and stands for pens, 
pencils, pastels and crayons; comics; coloring books, 
decalcomania; diaries; document files and boxes for 
stationery and papers; drawing books, pads, pens 
and sets; easels; embroidery, sewing and knitting 
patters; folders for stationery and papers; glue; 
greeting cards; ink; magazines; modeling clay; 
newsletters; note books and pads; party invitations; 
pencil sharpeners; paints, paint boxes, paintbrushes, 
pastels, crayons, pencils; post cards; printed pictures 
and posters; printed publications and printed matters; 
rubber erasers; rulers; scrap books; stationery; 
stencils; stickers and transfers; tablecloths, mats of 
paper, napkins of paper; teaching materials; trading 
cards; wrapping paper; writing pads and paper; all 
included in class 16.

ספרי פעילות; ספרי כתובות; אלבומים; ספרי חתימות; כורכנים;
סימניות לספרים; ספרים; לוחות שנה; עלילונים מצוירים;
תיקים, מחזיקים ומעמדים לעטים, עפרונות, צבעי פסטל

ועפרונות צבעוניים; ספרי קומיקס; ספרי צביעה, כלים להעברת
תמונות מנייר לעץ מתכת או זכוכית; יומנים; תיקיות וקופסאות
למכשירי וכלי כתיבה ולניירות; חוברות צביעה, בלוק ניירות
כתיבה, עטים ומערכות; כני ציור; תבניות לרקמה, תפירה

וסריגה; תיקיות לניירות מכתבים ולניירות; דבק; כרטיסי ברכה;
דיו; מגזינים; חימר למידול; עיתונים; מחברות ובלוקי ניירות
כתיבה; הזמנות למסיבות; מחדדי עפרונות; צבעים, קופסאות

לצבעים, מברשות צבע, צבעי פסטל, עפרונות צבעוניים,
עפרונות; גלויות; תמונות ופוסטרים מודפסים; פרסומים

מודפסים ודברי דפוס; מחקים מגומי; סרגלים; אלבומי הדבקות;
ניירות מכתבים; ניירות שכפול; סטיקרים וניירות העתקה; מפות

שולחן, מחצלות נייר; מפיות נייר; חומרי לימוד; קלפים
להחלפה; נייר עטיפה; בלוק ניירות כתיבה; הכלולים כולם בסוג

.16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chapman Entertainment Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 60355

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מכוניות המירוץ separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מכוניות
המירוץ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ברק מכוניות המירוץ

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218354 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 34229/07/2010



Entertainment services; amusement arcade services; 
amusement parks; book publishing; children’s 
entertainment and education services; electronic 
publication services; fan clubs; film production; live 
performances and personal appearances by a 
costumed character; organization of competitions; 
provision of on line electronic publications; provision 
of on line information relating to entertainment and/or 
education; radio program production; stage shows; 
television program production; TV entertainment 
services; all included in class 41.

שירותי בידור; שירותי משחקי מחשב ומכונות המופעלים
באמצעות מטבעות או אסימונים; פארקי שעשוע; הוצאה לאור

של ספרים; שירותי חינוך ובידור ילדים; שירותי פרסום
אלקטרוני; מועדוני מעריצים; הפקת סרטים; הופעות חיות

והופעה אישית בציבור של דמויות מחופשות; ארגון תחרויות;
אספקת מידע הקשור בבידור ו/או חינוך און ליין; הפקת תוכניות
רדיו; הופעות במה; הפקת תוכניות טלוויזיה; שירותי בידור

טלוויזיוניים; הכלולים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chapman Entertainment Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 60355

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מכוניות המירוץ separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים  מכוניות
המירוץ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ברק ומכוניות המירוץ

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218356 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 34329/07/2010



Home instruments for the prevention of snoring; all 
included in class 10.

מכשירים לשימוש ביתי למניעת נחירות; הנכללים כולם בסוג
.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Amos Gazit Ltd. שם: עמוס גזית בע"מ

Address: 5 Odem St.  , Petach Tikva, 49250, Israel כתובת : אודם 5  , פתח-תקווה, 49250, ישראל

Identification No.: 510469893מספר זיהוי: 510469893

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word WATCH separately, but in 
the combination of the mark.

WATCH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NIGHT WATCH

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218388 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 34429/07/2010



Clothing; all included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MITOS INTERNATIONAL LTD שם: מיתוס אינטרנשיונל בע"מ

Address: 92, Hagor, Israel 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

Trade Mark No. 218417 מספר סימן

Application Date 21/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 34529/07/2010



מספר סימן

תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 34629/07/2010



Clothing; all included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Trade Mark No. 218419 מספר סימן

Application Date 21/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 34729/07/2010



Vision correction lenses; all included in class 9. עדשות לתיקון הראייה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word DAY and the number 1 
separately, but in the combination of the mark.

DAY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 1 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

1-DAY ACUVUE EASYGO

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218443 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 34829/07/2010



Education; teaching; publication and editing of 
commercial statistics and indexes in connection with 
securities trading on-and off-exchange, purchase 
prices, securities, prices, interest rates, exchange 
rates, companies, markets and economic realities; 
publication of index figures; all included in class 41.

חינוך; הוראה; פרסום ועריכה של סטטיסטיקה מסחרים ומדדים
בנוגע לניירות ערך הנסחרים בבורסה או מחוצה לה, תמחור

קנייה, ניירות ערך, מחירים, שערי ריבית, שערי חליפין, חברות,
שווקים ומציאות כלכלית; פרסום של נתוני מדדים; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stoxx AG

Address: Selnaustrasse 30  , Zurich, Switzerland

Identification No.: 56597

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

SX5E

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218449 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 34929/07/2010



restaurant, catering and buffet services; supplying 
food and drink for individuas, institutions, marketers 
and retailers; all included in class 43.

שירותי מסעדות; קייטרינג ומזנון; אספקת מזון ומשקה ליחידים,
למוסדות, למשווקים ולקמעונאים; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ALON & HAIM INITIATING AND INVESTMENTS 
LTD.

שם: אלון וחיים ייזום והשקעות בע"מ

Address: כתובת : 148, בית נחמיה, 73140, ישראל

Identification No.: 514065176מספר זיהוי: 514065176

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GAL ER'EL ADV., I PELES & CO.,

Address: 7 MENACHEM BEGIN RD., RAMAT GAN, 
52681, Israel

שם: גל אראל, עו"ד י.פלס ושות', עורכי דין

כתובת : דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 52681, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BURGER BAR 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בורגר בר
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218457 מספר סימן

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 35029/07/2010



Insurance; financial affairs; stock exchange services, 
electronic stock exchange services; services of a 
bank, banking, trading, clearing house and stock 
exchange and/or trading platform services; on- and 
off-exchange quotations; financial services, namely 
creation, development, management, administration 
and issue of financial instruments (namely securities, 
structured products, certificates, notes, warrants, 
debt obligations, bonds, deposits, options, futures, 
forward contracts, swaps, mutual funds, exchange 
traded funds, insurance products); services 
concerning banking and financial affairs; portfolio 
management; services concerning monetary and 
financial transactions; professional consulting for the 
organisation and administration of banking and 
financial affairs; determination and calculation of 
indices concerning commercial transactions, 
securities and forward contracts, currencies, interest 
rates and economic factors; financial consulting in 
connection with aforesaid services; provision of 
information concerning share markets, currency 
markets and exchange rates, deposits, securities and 
other financial information; provision of information 
concerning life insurance, financial assessments for 
wealth investment, financial analyses and other 
financial appraisals; information services regarding 
credits; financial services in the field of research, 
development, consulting and monitoring in 
connection with stock exchange indices; definition, 
maintenance and calculations of share price indices; 
computer analyses of stock exchange information; 
provision of information and data concerning stock 
exchanges and other trading platforms; provision of 
financial information and data in connection with 
companies and the economy; licensing indices in 
relation to quoted and unquoted securities; included 
in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; שירותי בורסה לניירות ערך, שירותים
אלקטרוניים בבורסה לניירות ערך; שירותי בנק, בנקאות,

מסחר, מסלקת בנקים ובורסה ו/או שירותי פלטפורמת מסחר;
שערים בתוך הבורסה ומחוצה לה; שירותים פיננסיים, דהיינו
יצירה, פיתוח, ניהול, אמרכלות והנפקת כלים פיננסיים (דהיינו

ניירות ערך, חבילות מובנות, תעודות, שטרות, ערבויות,
התחייבויות לחובות, אגרות חוב, הפקדות, אופציות, עתידיות,
חוזים למועד, חוזי החלפות, קרנות נאמנות, תעודות סל, מוצרי
ביטוח); שירותים בנוגע לבנקאות ועסקאות פיננסיות; ניהול
תיקים; שירותים בנוגע לעסקאות כספיות ופיננסיות; ייעוץ
מקצועי לארגון ולאמרכלות של עסקאות בנקאיות ופיננסיות;
הגדרה וחישוב של מדדים בנוגע לעסקאות מסחריות, ניירות
ערך וחוזים למועד, מטבעות, שערי ריבית וגורמים כלכליים;
ייעוץ פיננסי בנוגע לשירותים הנזכרים לעיל; אספקת מידע
בנוגע לשוק המניות, שוק מטבע חוץ ושערי חליפין, הפקדות,
ניירות ערך ומידע פיננסי אחר; אספקת מידע בנוגע לביטוח
חיים, הערכות פיננסיות להשקעת הון, ניתוח פיננסי והערכות
פיננסיות אחרות; שירותי מידע בנוגע לאשראי; שירותים

פיננסיים בתחום מחקר, פיתוח, ייעוץ וניטור ביחס למדדים של
הבורסה לניירות ערך; הגדרה, אחזקה וחישוב של מדדים של
מחירי מניות; ניתוח  מחשב של מידע בבורסה לניירות ערך;

אספקת מידע ונתונים בנוגע לבורסה לניירות ערך ופלטפורמות
מסחר אחרות; אספקת מידע פיננסי ונתונים בנוגע לחברות

ולכלכלה; רישוי מדדים בנוגע לניירות ערך נקובים ולא נקובים;
הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

SX5E

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218517 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 35129/07/2010



Owners

Name: Stoxx AG

Address: Selnaustrasse 30  , Zurich, Switzerland

Identification No.: 56597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

י"ח אב תש"ע - 35229/07/2010



Calculation, recording, editing, compilation, 
maintenance and systematization of indices 
pertaining to securities sold on the stock exchange 
and over-the-counter, financial and other economic 
indices, of statistics and indices concerning 
commercial transactions, stock exchange operations, 
securities, interest rates, prices, exchange rates and 
other economic data; systematization and 
composition of information and data in a computer 
database; services of computer data processing in 
connection with stock exchange and commercial 
information; research and information concerning 
commercial and business matters; recording of 
commercial information; business appraisals; 
statistical studies; consulting and information with 
regard to all the aforesaid services; input and 
recording of information and data; compilation, 
systematization and supply of information and data in 
connection with companies and the economy, in 
particular for company appraisal and financial 
analysis; compilation, systematization and provision 
of information and data in connection with companies 
and the economy; compilation and systematization of 
data in computer databases; services of a data bank, 
namely collection, compilation and updating of data; 
provision of information concerning computer-
assisted information processing; collection and 
systematization of information and data relating to 
the trading of securities on- and off-exchange; all 
included in class 35.

חישוב, הקלטה, עריכה, איסוף, אחזקה וארגון שיטתי של
מדדים המתייחסים לניירות ערך הנמכרים בבורסה לניירות ערך
ומעבר לדלפק, מדדים פיננסיים ומדדים כלכליים אחרים, של
סטטיסטיקה ומדדים המתייחסים לעסקאות מסחריות, פעולות
בבורסה לניירות ערך, ניירות ערך, שערי ריבית, תמחור, שערי
חליפין ונתונים כלכליים אחרים;  ארגון שיטתי ויצירה של מידע
ונתונים במאגר נתונים של מחשב; שירותים של עיבוד נתוני

מחשב בנוגע לבורסה לניירות ערך ומידע מסחרי; מחקר ומידע
בנוגע לעניינים מסחריים ועסקיים; הקלטה של מידע מסחרי;
הערכות עסקיות; לימודים סטטיסטיים; ייעוץ ומידע בנוגע לכל
השירותים הנזכרים לעיל; קליטה והקלטה של מידע ונתונים;
איסוף, ארגון שיטתי ואספקת מידע ונתונים בנוגע לחברות

וכלכלה, במיוחד להערכת חברות וניתוח פיננסי; איסוף, ארגון
שיטתי ואספקת מידע ונתונים בנוגע לחברות ולכלכלה; איסוף
וארגון שיטתי של מידע במאגרי נתוני מחשב; שירותי בנק
נתונים, דהיינו  גבייה, איסוף ועדכון נתונים; אספקת מידע
בנוגע לעיבוד מידע בסיוע מחשב; איסוף וארגון שיטתי של
מידע ונתונים המתייחסים למסחר בניירות ערך בבורסה או

מחוצה לה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stoxx AG

Address: Selnaustrasse 30  , Zurich, Switzerland

Identification No.: 56597

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

SX5E

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218518 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 35329/07/2010



Social club for motorcycle drivers. מועדון חברתי של רוכבי אופנועים.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MORRIS ZAKAI שם: מוריס זכאי

Address: HASHLOM 70, MEITAR, 85025, Israel כתובת : השלום 70, מיתר, 85025, ישראל

Identification No.: 005492673מספר זיהוי: 005492673

Name: Haim Golan שם: חיים גולן

Address: Moshe Dayan Blvd 4 Apt-32, Or-Yehuda, 
60401, Israel

כתובת : משה דיין 4/32, נווה-סביון, אור יהודה, 60401, ישראל

Identification No.: 051763506מספר זיהוי: 051763506

Trade Mark No. 218558 מספר סימן

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 35429/07/2010



Gamse and toys; sport and gymnastics requirements
that aren't include in other classes; decorations for
christmas trees;
all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; כולם נכללים בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Trade Mark No. 218559 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 35529/07/2010



Gamse and toys; sport and gymnastics requirements
that aren't include in other classes; decorations for
christmas trees;
all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; כולם נכללים בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Associationseparately, and ההתאחדות לכדורגל בישראל
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ההתאחדות
לכדורגל בישראל ו-  ISRAEL Football Associationבנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218560 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 35629/07/2010



Gamse and toys; sport and gymnastics requirements
that aren't include in other classes; decorations for
christmas trees;
all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; כולם נכללים בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Associationseparately, and ההתאחדות לכדורגל בישראל
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Associationseparately, ו ההתאחדות לכדורגל

בישראל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218561 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 35729/07/2010



Gamse and toys; sport and gymnastics requirements
that aren't include in other classes; decorations for
christmas trees;
all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; כולם נכללים בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Associationseparately, and שופטים ההתאחדות לכדורגל
separately, but in the combination of the  בישראל
mark.

ISRAEL  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Associationseparately, and ו שופטים

ההתאחדות לכדורגל בישראל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218562 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 35829/07/2010



Gamse and toys; sport and gymnastics requirements
that aren't include in other classes; decorations for
christmas trees;
all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; כולם נכללים בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words גביע המדינה ההתאחדות
and Israel Football Association ,לכדורגל בישראל
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים גביע
Israel Football  המדינה, ההתאחדות לכדורגל בישראל ו

Association בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218563 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 35929/07/2010



Clothing, footwear and head covering objects; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Trade Mark No. 218564 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36029/07/2010



Clothing, footwear and head covering objects; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association and ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association ו- ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218565 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36129/07/2010



Clothing, footwear and head covering objects; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association and ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association ,ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218566 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36229/07/2010



Clothing, footwear and head covering objects; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association and ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218567 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36329/07/2010



Clothing, footwear and head covering objects; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association and ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association and ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218568 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36429/07/2010



Advertisements; business administration; business 
management; office activities; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Trade Mark No. 218569 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36529/07/2010



Advertisements; business administration; business 
management; office activities; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218570 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36629/07/2010



Advertisements; business administration; business 
management; office activities; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218571 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36729/07/2010



Advertisements; business administration; business 
management; office activities; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל,

שופטים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218572 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36829/07/2010



Advertisements; business administration; business 
management; office activities; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל, גביע

המדינה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218573 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 36929/07/2010



Education, exercises/ practices; entertainment; sport 
and culture activities; all included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; כולם
נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Trade Mark No. 218574 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 37029/07/2010



Education, exercises/ practices; entertainment; sport 
and culture activities; all included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; כולם
נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218575 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 37129/07/2010



Education, exercises/ practices; entertainment; sport 
and culture activities; all included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; כולם
נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218576 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 37229/07/2010



Education, exercises/ practices; entertainment; sport 
and culture activities; all included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; כולם
נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218577 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 37329/07/2010



Education, exercises/ practices; entertainment; sport 
and culture activities; all included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; כולם
נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION שם: ההתאחדות לכדורגל בישראל

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 580001717מספר זיהוי: 580001717

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Bar-El & Co., Adv.

Address: 42 Weizman Street  , Kfar Saba, 44247, Israel

שם: דן בר-אל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 42  , כפר סבא, 44247, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ISRAEL Football
Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל separately,
but in the combination of the mark.

ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Football Association , ההתאחדות לכדורגל בישראל

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218578 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 37429/07/2010



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

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of U.S. , ASSN. separately, but in the 
combination of the mark.

.U.S. , ASSN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב
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

U.S. POLO ASSN.

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218603 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 37529/07/2010



Ophthalmic pharmaceutical preparations; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים לעיניים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BIOTRUE

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218666 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 37629/07/2010



Calibration of audiological equipment; research 
services in connection with data collection and 
analysis of pharmaceuticals; all included in class 42.

כיול של ציוד אודיו-לוגי; שירותי מחקר בהקשר של איסוף
וניתוח של נתונים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 42 .

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Trade Mark No. 218684 מספר סימן

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 37729/07/2010



Fans for air conditioners (air blowers), ventilators, air 
conditioners including those for vehicles; filters for air 
disinfecting and cleaning instruments; Filters [part of 
household or industrial installations included in this 
class]; all included in class 11.

מאווררים למזגנים (מפוחי אוויר), ונטילטורים, מזגנים כולל
כאלו עבור כלי רכב; מסננים עבור כלים לחיטוי ולניקוי אוויר;
מסננים [חלק ממתקנים למשק בית או תעשייתיים הכלולים

בסוג זה]; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASAŞ FİLTRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Address: İskenderun-Antakya Karayolu 7. Km.,
İSKENDERUN 031, Turkey

Identification No.: 800092

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word FILTER separately, but in 
the combination of the mark.

FILTER 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

Trade Mark No. 218760 מספר סימן

Application Date 17/02/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 37829/07/2010



Oil, fuel and air filters for engines and motors; all 
included in class 7.

מסנני שמן, דלק ואוויר עבור מנועים ומוטורים; הנכללים כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASAŞ FİLTRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Address: İskenderun-Antakya Karayolu 7. Km.,
İSKENDERUN 031, Turkey

Identification No.: 800092

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word FILTER separately, but in 
the combination of the mark.

FILTER 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

Trade Mark No. 218761 מספר סימן

Application Date 17/02/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 37929/07/2010



Advertising; business management; business 
administration; office functions; all relating to 
banking, insurance and financial services; all 
included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד;
כל אלה ביחס לבנקאות, ביטוח ושירותים פיננסיים; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

SELLA

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218776 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 38029/07/2010



Advertising; business management; business 
administration; office functions; all relating to 
banking, insurance and financial services; all 
included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד;
כל אלה ביחס לבנקאות, ביטוח ושירותים פיננסיים; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Trade Mark No. 218782 מספר סימן

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 38129/07/2010



Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the cardio-vascular 
system including diabetes; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ו/או טיפול בהפרעות במערכת הלב
וכלי הדם לרבות סוכרת; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RASIVALE

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218807 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 38229/07/2010



Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the cardio-vascular 
system including diabetes; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ו/או טיפול בהפרעות במערכת הלב
וכלי הדם לרבות סוכרת; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RASIVALA

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218808 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 38329/07/2010



Ophthalmic pharmaceutical preparations; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים לעיניים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NATRASOFT

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218839 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 38429/07/2010



Financial services and money investments, money 
handling and management; all incuded in class 36.

שירותי מימון והשקעות כספים, טיפול וניהול כספים; הנכללים
כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TAL HAGAI ADVISOR LTD שם: טל חגי יועצים בע"מ

Address: כתובת : רחוב הצדף 9, כפר ויתקין, 40200, ישראל

Identification No.: 514118637מספר זיהוי: 514118637

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Oelsner. Adv

Address: P.O.B. 534, Kefar Vitkin, 40200, Israel

שם: אריאל אלסנר, עו"ד

כתובת : ת.ד.534, כפר ויתקין, 40200, ישראל

Trade Mark No. 218929 מספר סימן

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 38529/07/2010



Cosmetics, perfumes, soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, בשמים, סבונים, תרחיצים לשיער, שמנים
אתריים, מוצרי אמבט, מוצרי רחצה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DANYA COSMETICS LTD. שם: דניה קוסמטיקס בע"מ

Address: 16 Hakadar Street, Industrial Area, Natanya, 
Israel

כתובת : רחוב הכדר 16, אזור התעשיה, נתניה, ישראל

Identification No.: 511068405מספר זיהוי: 511068405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Fishman & Co.,  Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menahem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רוברט פישמן ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 52521,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIP and SPLENDOR 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים LIP ו
-SPLENDOR בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218944 מספר סימן

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 38629/07/2010



Advertiseing services; all included in class 35. שרותי פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: IGUANA ADVERTISENENT DOLUTIONS LTD שם: איגואנה פתרונות פרסום בע"מ

Address: P.O.B. 400, OMER, 84965, Israel כתובת : ת.ד.400, עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 69650מספר זיהוי: 69650

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Zeev Raz, Adv.

Address: P.O.B. 400, Omer, 84965, Israel

שם: ד"ר זאב רז, עו"ד

כתובת : ת.ד.400, עומר, 84965, ישראל

איגואנה
IGUANA

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218981 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 38729/07/2010



Telecommunication; all included in class 38. תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: IGUANA ADVERTISENENT DOLUTIONS LTD שם: איגואנה פתרונות פרסום בע"מ

Address: P.O.B. 400,  ,ישראל84965עומר , כתובת : ת.ד.400, עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 69650מספר זיהוי: 69650

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Zeev Raz, Adv.

Address: P.O.B. 400, Omer, 84965, Israel

שם: ד"ר זאב רז, עו"ד

כתובת : ת.ד.400, עומר, 84965, ישראל

איגואנה
IGUANA

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218983 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 38829/07/2010



Sugar, tea, coffe, coffee substitutes, confectionery, 
honey, yeast, baking-powder; salt, mustard, sauces 
(flavorings) and spices; all included in class 30.

סוכר, תה, קפה, תחליפי קפה, ממתקים, דבש, שמרים, אבקת
אפיה; מלח, חרדל, רטבים (נותני טעם) ותבלינים; הכל כלול

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sugar Individual Sugar Packaging שם: שוגארט אריזות סוכר ייחודיות בע"מ

Address: 12 Chidekel Street, Yavne, 81100, Israel כתובת : רחוב חידקל 12, יבנה, 81100, ישראל

Identification No.: 511798530מספר זיהוי: 511798530

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

SUGART

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219049 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 38929/07/2010



Furniture and mattresses; included in class 20. רהיטים ומזרונים הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MANDELBOIM BROTHERS LTD. שם: אחים מנדלבוים בע"מ

Address: כתובת : רחוב אברבנאל 44  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 510850506מספר זיהוי: 510850506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itzhak Goldberg, Adv.

Address: 34 Tuval Stret  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יצחק גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב תובל 34  , רמת גן, 52522, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIFE and SLEEP 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים LIFE ו-
SLEEP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MD- LIFE SLEEP

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219055 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 39029/07/2010



Insurance; financial affairs; monetary affairs; all 
included in class 36.

ביטוח; עניינים פיננסיים; עניינים כספיים; הנכללים כולם בסוג
.36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zurich Insurance Company Ltd

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 67957

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

HELPPOINT

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219172 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 39129/07/2010



Advertising; business management; business 
administration; office function; all included in class 
35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; פעולות
משרדיות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zurich Insurance Company Ltd

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 67957

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

HELPPOINT

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219173 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 39229/07/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; stationery; all included 
in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו ואשר אינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרי כריכה נייר מכתבים;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zurich Insurance Company Ltd

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 67957

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

HELPPOINT

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219175 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 39329/07/2010



Learning books, stationery, office requisites, booka of 
any kind; all included in class 16.

ספרי לימוד, מכשירי כתיבה, ציוד משרדי, ספרים מכל סוג
שהוא; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sharon Gal-Or שם: שרון גל-אור

Address:  בת ים, ישראל4אנילביץ , כתובת : אנילביץ 4, בת ים, ישראל

Identification No.: 27290733מספר זיהוי: 27290733

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.LESHEM & CO. LAW OFFICE

Address: TEL AVIV, Israel

שם: א. לשם ושות', עו"ד

כתובת : שד' בן גוריון 94, תל אביב, 64515, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ספרים, ספרי לימוד וציוד
.but in the combination of the mark ,משרדי

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ספרים,
ספרי לימוד וציוד משרדי, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ברודי ספרים
ספרי לימוד וציוד משרדי

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219201 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 39429/07/2010



Meat, poultry (not alive), aquatic products (not alive) 
and their products; seafood, eggs; potato chips and 
puree; vegetable salads; all included in class 29

בשר, עופות (לא חיים/שחוטים), מוצרי מים (לא חיים/שחוטים)
ומוצריהם; מאכלי ים, ביצים, חטיף ומחית מתפוח אדמה, סלטי

ירקות; הנכללים כולם בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CAMPERO INTERNATIONAL CORP.

Address: Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 42545

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word POLLO separately, but in 
the combination of the mark.

POLLO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219480 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 39529/07/2010



Dietetic food supplements suitable for medical uses; 
infant formulas; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; מזון לתינוקות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Daniel Chajuss שם: דניאל חיות

Address: Misgav Dov 19, Misgav Dov, 76867, Israel כתובת : משגב דב 19, משגב דב, 76867, ישראל

Identification No.: 009830951מספר זיהוי: 009830951

ENERGEN

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219584 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 39629/07/2010



Education; providing of training; teaching and 
preparing for exams; workshops and extracurricular 
courses; all included in class 41.

חינוך; הענקת אימונים; הוראה והכנה לבחינות, ימי עיון, חוגי
העשרה; הנכללים כולם בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ohad Ninyo שם: אוהד ניניו

Address: Shazar 11, Haifa, 34861, Israel כתובת : שז"ר 11, חיפה, 34861, ישראל

Identification No.: 24998775מספר זיהוי: 24998775

Trade Mark No. 219607 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 39729/07/2010



clothing articles; Pants, shirts, under 
shirts ,underwear ,bracelet, hats, bandana, sox, 
shoe, slippers, sports clothing, belts and all the 
merchandise included in class 25.

דברי הלבשה; מכנסיים, חולצות, גופיות, תחתונים, חזיות,
כובעים, בנדנות, גרביים, נעליים, נעלי בית, טרנינגים, חגורות;

וכל הטובין הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ayelet Mutzaffi שם: איילת מוצפי

Address: miqve-Yisrael  4, Tel Aviv, 65114, Israel כתובת : מקווה ישראל 4, תל אביב-יפו, 65114, ישראל

Identification No.: 23776453מספר זיהוי: 23776453

Name: Dervish Yacov שם: דרויש יעקב

Address: 4 Mikve Israel Street  , Tel Aviv, 65114, Israel כתובת : רחוב מקוה ישראל 4  , תל אביב, 65114, ישראל

Identification No.: 34122333מספר זיהוי: 34122333

Trade Mark No. 220172 מספר סימן

Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 39829/07/2010



Class: 16 סוג: 16

Germany , 11/02/2009, No. DE302009008236.7/16 DE302009008236.7/16 גרמניה , 11/02/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, as far as included in this class; book 
binding materials; all included in class 16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, ככל שנכללים
בסוג זה; חומרי כריכת ספרים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: M-real Zanders GmbH

Address: Bergisch Gladbach, Germany

Identification No.: 58136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZANTO

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220239 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 39929/07/2010



Games included in class 28. משחקים הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Eliron Salomon שם: אלירון סלומון

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 025608993מספר זיהוי: 025608993

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Ben Ari, Adam Fish, Advs.

Address: 50 Moriah Avenue  , Haifa, 34572, Israel

שם: רחל בן ארי, אדם פיש, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 50  , חיפה, 34572, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word STORIA separately, but in 
the combination of the mark.

STORIA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220256 מספר סימן

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 40029/07/2010



Electric motors other than for land vehicles; all 
included in class 7.

מנועים חשמליים מלבד לכלי רכב יבשתיים; הנכללים כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.p.A.

Address: Via Fermi 44, Assago, Milano, Italy

Identification No.: 70347

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

Trade Mark No. 220288 מספר סימן

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 40129/07/2010



Inner tubes for pneumatic tires (tyres); tires for 
vehicle wheels; treads for vehicles (tractor type); 
automobile tires (tyres); casings for pneumatic tires; 
pneumatic tires; bicycles; tires, solid, for vehicle 
wheels; all goods included in class 12.

אבובים פנימיים עבור צמיגים פניאומטיים; צמיגים עבור גלגלי
רכב; חישובים עבור רכבים (מסוג טרקטור); צמיגי מכוניות;

כיסויים עבור צמיגים פניאומטיים; צמיגים פניאומטיים; אופניים;
צמיגים, מלאים, עבור גלגלי רכב; כל הסחורות נכללות בסוג

.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD.

Address: Dawang, Guangrao,Shandong, People's 
Republic of China

Identification No.: 66753

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220291 מספר סימן

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 40229/07/2010



Inner tubes for pneumatic tires (tyres); tires for 
vehicle wheels; treads for vehicles (tractor type); 
automobile tires (tyres); casings for pneumatic tires; 
pneumatic tires; bicycles; tires, solid, for vehicle 
wheels; all goods included in class 12.

אבובים פנימיים עבור צמיגים פניאומטיים; צמיגים עבור גלגלי
רכב; חישובים עבור רכבים (מסוג טרקטור); צמיגי מכוניות;

כיסויים עבור צמיגים פניאומטיים; צמיגים פניאומטיים; אופניים;
צמיגים, מלאים, עבור גלגלי רכב; כל הסחורות נכללות בסוג

.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD.

Address: Dawang, Guangrao,Shandong, People's 
Republic of China

Identification No.: 66753

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220292 מספר סימן

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 40329/07/2010



Batteries; buttrey charge; buttery products; all 
included in class 9.

סוללות; מטענים לסוללות; מוצרי סוללות; הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address:  38רחוב העמל, P.O.B. 4055,  ,ישראל43659רעננה , כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד.4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד.4224, רעננה, 43659, ישראל

Spark

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220304 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 40429/07/2010



Tickets selling and distributing services, including 
education, entertainment, fun and cultural events, all 
included in class 41.

שירותי מכירת כרטיסים לאירועי ולמופעי חינוך, בידור, ספורט
ותרבות; הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Interlink Info Ltd. שם: אינטרלינק אינפו בע"מ

Address: כתובת : רחוב באחד עשר 25, ראשון לציון, 75351, ישראל

Identification No.: 512805862מספר זיהוי: 512805862

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Trade Mark No. 220329 מספר סימן

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 40529/07/2010



Tickets selling and distributing services, including 
education, entertainment, fun and cultural events, all 
included in class 41.

שירותי מכירת כרטיסים לאירועי ולמופעי חינוך, בידור, ספורט
ותרבות; הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Interlink Info Ltd. שם: אינטרלינק אינפו בע"מ

Address:  ישראל75351, ראשון לציון, 25רחוב באחד עשר , כתובת : רחוב באחד עשר 25, ראשון לציון, 75351, ישראל

Identification No.: 512805862מספר זיהוי: 512805862

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Trade Mark No. 220330 מספר סימן

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 40629/07/2010



Tickets selling and distributing services, including 
education, entertainment, fun and cultural events, all 
included in class 41.

שירותי מכירת כרטיסים לאירועי ולמופעי חינוך, בידור, ספורט
ותרבות; הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Interlink Info Ltd. שם: אינטרלינק אינפו בע"מ

Address:  ישראל75351, ראשון לציון, 25רחוב באחד עשר , כתובת : רחוב באחד עשר 25, ראשון לציון, 75351, ישראל

Identification No.: 512805862מספר זיהוי: 512805862

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Trade Mark No. 220331 מספר סימן

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 40729/07/2010



Nutritional additives and supplements for animal 
feed, not for medical purposes.Included in class 31.

תוספות תזונתיות ותוספות למזון בעלי חיים, לא למטרות
רפואיות.הכלולים בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Danstar Ferment AG

Address: Bahnhofstrasse 7, Zug, 6301, Switzerland

Identification No.: 70351

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

LEVUCELL

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220333 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 40829/07/2010



All goods included in class 18. כל הטובין הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STARRY LIMITED

Address: Quarry Bay, Hong Kong

Identification No.: 50471

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

Trade Mark No. 220337 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 40929/07/2010



in respect of hardware and software integrating a 
graphic user interface with sensor input for use with 
electronic handheld units; electronic handheld units 
with touch screens for the wireless transmission of 
data and/or voice signals; 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 or associated with a computer; all 
included in class 9.

לגבי חומרה ותוכנה המשלבות ממשק משתמש גרפי עם חיישן
קלט לשימוש עם יחידות אלקטרוניות הנישאות בכף היד;
יחידות אלקטרוניות הנישאות בכף היד עם מסכי מגע עבור
שידור אלחוטי של מידע ו/או אותות קול; תוכנת תקשורת
מחשב עבור סינכרוניזציה, שידור ושיתוף במידע, לוח שנה,

איש קשר והעברת הודעות בין יחידה אלקטרונית הנישאת בכף
היד אחת או יותר ומידע המאוחסן על או בשיתוף עם מחשב;

הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, 
Canada

Identification No.: 70353

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

Class: 9 סוג: 9

Canada , 20/10/2008 קנדה , 20/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

SUREPRESS

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220340 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 41029/07/2010



Class: 3 סוג: 3

France , 26/02/2009 צרפת , 26/02/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Toilet Soaps; perfumes ; eaux de Cologne and eaux 
de toilette ; cosmetic products; make-up 
products ;essential oils for personal use; milks, 
lotions, creams and emulsions for cosmetic purpose; 
cosmetic gels for body and face care; deodorants for 
personal use, all in class 3.

סבון טואלט; בשמים; מי קולון ואו דה טואלט; מוצרי קוסמטיקה;
מוצרי איפור; שמנים ארומטיים לשימוש אישי; תחליבים,

תרחיצים, קרמים  ואמולסיה לשימוש קוסמטי; ג'לים קוסמטיים
לטיפוח הפנים והגוף; דיאודורנטים לשימוש אישי, הכל בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

The mark is limited to the colours  black, white, gray 
and bright pink as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים שחור, לבן, אפור וורוד בהיר הנראים
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

Trade Mark No. 220365 מספר סימן

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 41129/07/2010



Owners

Name: PARFUMS GIVENCHY

Address: 77, Rue Anatole France, Levallois Perret, 
92300, France

Identification No.: 6470

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

י"ח אב תש"ע - 41229/07/2010



Traveling agencies and tourist services; consultation 
and arrangement services of domestic and 
international tours, traveling packages and flight; 
included in class 39.

שירותי סוכנות נסיעות ושירותי תיירות; שירותי ייעוץ וארגון של
טיולים, חבילות נופש וטיסות בארץ ובחו"ל; הנכללים כולם בסוג

.39

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sharon cohen שם: שרון כהן

Address: 2Hapnina st , Zihron Yaacon, Israel כתובת : הפנינה 2, ת.ד.53, זכרון יעקב, 30900, ישראל

Identification No.: 37399235מספר זיהוי: 37399235

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshomy Ofir, Adv.

Address: 7 Aba Hilel Silver St.  , Ramat Gan, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : רח' אבא הילל סילבר 7  , רמת גן, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words OLAM and VIP 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים OLAM ו
-VIP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220457 מספר סימן

Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 41329/07/2010



Doors, steel doors, safety doors, and protecting 
accessories for doors; all included in class 6.

דלתות, דלתות פלדה, דלתות ביטחון, ואיבזרי מיגון לדלתות;
הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SAFETY DOOR LTD שם: סייפטי דור בע"מ

Address: Beerot Isaac, 60905, Israel כתובת : בארות יצחק, 60905, ישראל

Identification No.: 514042787מספר זיהוי: 514042787

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Dahan & Co., Adv.

Address: 43 Givati St , Ramat Hen , 52232, Israel

שם: מאיר דהאן ושות', עו"ד

כתובת : רח' גבעתי 43 , רמת חן ,      , 52232, ישראל

HERMETIX

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220497 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 41429/07/2010



Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs ; all included in class 36

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי ;
הנכללים כולם בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shomera Insuranse Company L.t.d שם: שומרה חברה לביטוח בע"מ

Address: Hasivim 23, Petah Tiqwa, Israel כתובת : הסיבים 23, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 510015951מספר זיהוי: 510015951

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Micha Bar, Adv.

Address: Sonol Tower 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: מיכה בר, עו"ד

כתובת : מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words חברה לביטוח בע"מ and
.but in the combination of the mark ,משפחה ישראלית

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חברה
לביטוח בע"מ ומשפחה ישראלית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

שומרה חברה לביטוח בע"מ - משפחה ישראלית

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220546 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 41529/07/2010



Educational services; included in class 41. שירותי חינוך; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HLD שם: המכון לחינוך דמוקרטי ישראל (ע"ר)

Address: כתובת : דרך נמיר 149, תל אביב-יפו, 62507, ישראל

Identification No.: 580330660מספר זיהוי: 580330660

עמותה רשומה

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words עיר, חינוך separately, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עיר, חינוך
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220650 מספר סימן

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 41629/07/2010



Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images, namely, DVD video 
players and recorders, audio and video players and 
recorders, set top cable boxes, satellite receivers, 
television receivers, digital television receivers, cable 
television receivers and decoders; remote control 
units for these goods; computers, video game 
consoles; computer software and interfaces for 
processing, encoding, delivering, and creating 
personal TV channels by combining content from 
other broadcast channels and streaming resources 
and for content and ad recommending; electronic 
programming guides; all included in class 9.

מכשירים להקלטה, העברה ושכפול של קול או בבואות, דהיינו,
נגני ומקליטי וידאו DVD, נגני ומקליטי אודיו וודיאו, ממירי

כבלים למכשירי טלוויזיה, מקלטי לווין, מקלטי טלוויזיה, מקלטי
טלוויזיה דיגיטאליים, מקלטים ומפענחים של טלוויזיית כבלים;
יחידות שלטי רחק לסחורות אלה; מחשבים, קונסולות משחקי
וידאו; תכנת מחשב וממשקים לעיבוד, קידוד, העברה, ויצירה
של ערוצי TV אישיים על-ידי שילוב תוכן מערוצי שידור אחרים
ומקורות זרימה ועבור המלצת תוכן ופרסומת; מדריכי לוחות

שידורים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, NL 5621 BA, 
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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220697 מספר סימן

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 41729/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 02/03/2009, No. 77/681,198 ארה"ב , 02/03/2009 , מספר 77/681,198

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Camera sensors; all included in class 9. חיישני מצלמה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MYSTERIUM X

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220699 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 41829/07/2010



Class: 7 סוג: 7

France , 22/12/2008, No. 08 3 619 609 צרפת , 22/12/2008 , מספר 609 619 3 08

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Agricultural equipment, namely share cultivation 
tools, multi-plough share plough, disk ploughs, forest 
ploughs, board ploughs, reversible ploughs, mounted 
ploughs, tailed ploughs, semi-mounted ploughs, 
mouldboard ridgers; disk tools for soil working, disk 
machines, disk harrows, gathering disk ridgers, tine 
cultivation tools, tine machines, agricultural machines 
for decompaction of soil, sub soiling ploughs, 
decompactors, subsoil cultivators, cultivators, vibrator 
tillers, harrows, rollers, hoeing machines, sowing 
machines, transplanters, cultivation combined tools, 
sowing cultivation combined tools; spare parts, 
namely tilling tools, shares, coulters, cutting means, 
discs, tines, claws, sowing elements, rollers; all 
included in class 7.

ציוד חקלאי, דהיינו כלים לעיבוד להבי-מחרשה, מחרשה רבת
להבי מחרשה, מחרשות דיסק, מחרשות יער, מחרשות לוח,
מחרשות הפיכות, מחרשות רכובות, מחרשות אחוריות,

מחרשות רכובות-למחצה, חרשים בעלי מכשירי גירוף; כלי
דיסק לעבודת קרקע, מכונות דיסק, משדדות דיסק, חרשים
מאספים בעלי דיסק, כלי חוד לעיבוד, מכונות חדות, מכונות

חקלאיות להפחתת דחיסות של הקרקע, מחרשות לשכבה תת-
קרקעית, מפחיתי דחיסות, מעבדי שכבה תת-קרקעית,

מעבדים, חורשי אדמה רוטטים, משדדות, רולרים, מכונות
עידור, מכונות זריעה, משתילים, כלי עיבוד משולבים, כלי עיבוד

זריעה משולבים; חלקי חילוף, דהיינו כלי חרישת אדמה,
להבים, סכיני מחרשה, אמצעי חיתוך, דיסקים, חודים, צבתים,

גורמי זריעה, רולרים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREGOIRE BESSON

Address: MONTIGNE SUR MOINE, MONTFAUCON 
MONTIGNE, 49290, France

Identification No.: 800254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220708 מספר סימן

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 41929/07/2010



Flour and preparations made of cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices, honey, yeast, baking 
powder, salt, mustard, sauces (condiments); all 
included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים,
גלידות, דבש, שמרים, אבקת אפיה, מלח, חרדל, רוטבים (נותני

טעם), תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G. Natael trade & investment L.t.d. שם: ג. נתנאל סחר והשקעות בע"מ

Address: 5 Eliahu Eitan St., Rishon Le Zion, 75703, Israel כתובת : רחוב אליהו איתן 5, ראשון לציון, 75703, ישראל

Identification No.: 513216994מספר זיהוי: 513216994

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Micha Bar, Adv.

Address: Sonol Tower 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: מיכה בר, עו"ד

כתובת : מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137,
ישראל

Trade Mark No. 220714 מספר סימן

Application Date 07/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 42029/07/2010



Preserved, dried and cooked fruit and vegetables, 
jams, jellies, fruit, sauces; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים, ריבות, מרקחות,
לפתנים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G. Natael trade & investment L.t.d. שם: ג. נתנאל סחר והשקעות בע"מ

Address:  ישראל75703, ראשון לציון, 5רחוב אליהו איתן , כתובת : רחוב אליהו איתן 5, ראשון לציון, 75703, ישראל

Identification No.: 513216994מספר זיהוי: 513216994

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Micha Bar, Adv.

Address: Sonol Tower 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: מיכה בר, עו"ד

כתובת : מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137,
ישראל

Trade Mark No. 220715 מספר סימן

Application Date 07/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 42129/07/2010



Mineral and aerated waters; non-alcoholic 
beveragesl fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; all included 
in class 32.

מים מינרלים ומים מוגזים; משקאות לא כוהליים; משקאות
מפירות ומיצי פירות; עסיסיים ותכשירים אחרים להכנת

משקאות; כולם כלולים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Imad Salaimi שם: עימאד סלאימה

Address: P.O.B. 50514, Nazareth, 16115, Israel כתובת : ת.ד.50514, נצרת, 16115, ישראל

Identification No.: 55149462מספר זיהוי: 55149462

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the 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

Aqua Maria

Application Date 10/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220728 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 42229/07/2010



Chain of healthy fast food restaruant; included in 
class 43.

רשת מסעדות מזון מהיר ובריא; הנכלל בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Eliran Iluz שם: אלירן אילוז

Address: Tzlenov St. 29, Tel Aviv, 66048, Israel כתובת : רחוב צ'לנוב 29, תל אביב-יפו, 66048, ישראל

Identification No.: 36559276מספר זיהוי: 36559276

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words EATS, GOOD and the
combination מהיר, בריא, טעים, but in the combination
of the mark.

,EATS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GOOD ולצירוף מהיר, בריא טעים, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220785 מספר סימן

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 42329/07/2010



Hormonal preparations; pharmaceutical preparations 
for preventing pregnancy; all included in class 5.

תכשירים הורמונאליים; תכשירי רוקחות למניעת הריון; כולם
כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד.50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 220891 מספר סימן

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 42429/07/2010



Hormonal preparations; pharmaceutical preparations 
for preventing pregnancy; all included in class 5.

תכשירים הורמונאליים; תכשירי רוקחות למניעת הריון; כולם
כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד.50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 220892 מספר סימן

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 42529/07/2010



Electrically operated devices for opening and closing 
doors and windows; all included in class 9.

מתקנים מופעלים אלקטרונית לפתיחה וסגירת דלתות וחלונות;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Scrigno S.p.A.

Address: Via Casale 975, S. Ermete di Santarcangelo di 
Romagna, 47822 , Italy

Identification No.: 70423

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

SCRINIO

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220894 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 42629/07/2010



System for providing information about parking 
places in big cities; all included in class 39.

מערכת לאספקת מידע אודות מקומות חניה בערים הגדולות;
הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yaron Menahem שם: ירון מנחם

Address: כתובת : רח' נרקיס 94, חדיד, 73135, ישראל

Identification No.: 037744034מספר זיהוי: 037744034

Name: Tamir Yaacov שם: תמיר יעקב

Address: כתובת : ארלוזורוב 40/9, רחובות, 76521, ישראל

Identification No.: 043126291מספר זיהוי: 043126291

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PARK and PARKING 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PARK ו
-PARKING בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220895 מספר סימן

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 42729/07/2010



Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות;
כולם נכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kashmash Ltd. שם: קשמש בע"מ

Address: Rishon Le Zion, 75704, Israel כתובת : חיים משה שפירא 1, ראשון לציון, 75704, ישראל

Identification No.: 513522037מספר זיהוי: 513522037

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sadot & Co., Advs.

Address: 12 Abba Hillel Silver St.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: שדות ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 12  , רמת גן, 52506, ישראל

Trade Mark No. 220896 מספר סימן

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 42829/07/2010



Body lotions; body washes; fragrances & perfumery; 
non-medicated bath preparations; all included in 
class 3.

תחליבי גוף; תרחיצים לגוף; פרפומריה וניחוחות; תכשירים לא
רפואיים לאמבטיה; הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JA Licensing LLC c/o Brillstein Entertainment 
Partners

Address: 9150 Wilshire Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 
90212, U.S.A.

Identification No.: 70427

(California Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

LOLAVIE

Application Date 13/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220897 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 42929/07/2010



Apparatus for heating, steam generating, 
refrigerating, drying, ventilating, burners, boilers, 
heating units, water heaters, radiators, air 
conditioners, heat pumps, water coolers, convectors; 
all included in class 11.

מערכות לחימום, להפקת אדים, לקירור, לייבוש, אוורור,
מבערים, דודי חימום, יחידות חימום, מחממי מים, רדיאטורים,
מזגנים, משאבות חום, מקררי מים, קונווקטורים; הנכללים כולם

בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BALTUR S.P.A.

Address: 44042 CENTO,VIA FERRARESE, 10  , 
FERRARA, Italy

Identification No.: 65598

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

Trade Mark No. 220898 מספר סימן

Application Date 13/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 43029/07/2010



Cosmetic and toilet preparations; all included in class 
3.

תכשירי קוסמטיקה וטואלט; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sellango-Crystaline Ltd. שם: סלאנגו קריסטליין בע"מ

Address: Moshav Givat Yoav, Givat Yoav, 12946, Israel כתובת : מושב גבעת יואב, גבעת יואב, 12946, ישראל

Identification No.: 512447012מספר זיהוי: 512447012

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aminadav Yavor

Address:

שם: עמינדב יבור

כתובת : לב הגליל, ת.ד.1644, טבריה, ישראל

Trade Mark No. 220904 מספר סימן

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 43129/07/2010



Wines; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: J. GARCIA CARRION, S.A.

Address: Ctra. Murcia s/n, Jumilla (Murcia), Spain

Identification No.: 800291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DON SIMON

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220921 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 43229/07/2010



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; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים; חלקים ואביזרים

עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chopard International S.A.

Address: Prangins, Switzerland

Identification No.: 50537

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CHOPARD

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220925 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 43329/07/2010



Medicines and pharmaceutical preparations for 
veterinary use; all included in class 05.

תרופות ותכשירים רוקחיים לשימוש ווטרינרי; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Intervet International B.V.

Address: Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, NL-5831 
AN , Netherlands

Identification No.: 6787

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BOVILIS

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220926 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 43429/07/2010



Teaching and training of an approach to find and 
keep inner quiet; included in class 41.

שירותי לימוד ואימון של גישה למציאת ושמירת שקט פנימי;
הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Janet Niemenoff שם: ג'נט נמנוב

Address: כתובת : תרפ"ט 82, צפת, ישראל

Identification No.: 027033885מספר זיהוי: 027033885

Name: Pamela Mond שם: פמלה מונד

Address: כתובת : רח' תרפ"ט 82, צפת, ישראל

Identification No.: 012819306מספר זיהוי: 012819306

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words SPACE, QUIET, מרחב,
.separately, but in the combination of the mark שקט

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מרחב,
שקט, SPACE, QUIET בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220980 מספר סימן

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 43529/07/2010



Teaching and training of technique of conditioned 
calming; included in class 41.

שרותי לימוד ואימון בטכניקה של רגיעה מותנית; הנכללים בסוג
.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Janet Niemenoff שם: ג'נט נמנוב

Address: כתובת : תרפ"ט 82, צפת, ישראל

Identification No.: 027033885מספר זיהוי: 027033885

Name: Pamela Mond שם: פמלה מונד

Address: כתובת : רח' תרפ"ט 82, צפת, ישראל

Identification No.: 012819306מספר זיהוי: 012819306

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of each of the words Micro, Calming, 
Technique separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחת מן
המילים  Micro, Calming ,Technique, בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MicroCalming Technique

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220981 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 43629/07/2010



Tourist services included in class 39. שירותי תיירות הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hadaka Hatishim Ltd. שם: הדקה התשעים בע"מ

Address: כתובת : המסגר 9, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 512543927מספר זיהוי: 512543927

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Galit Krener

Address:

שם: גלית קרנר, עו"ד

כתובת : רח' טשרניחובסקי 16, כפר סבא, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word לילה separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה לילה בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ציפורי לילה

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220982 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 43729/07/2010



Sunglasses, spectacles, spectacle cases, optical 
articles, included in Class 9.

משקפי שמש, משקפיים, נרתיקי משקפיים, מוצרים אופטיים,
הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pandora Holding ApS

Address: Egegaardsvej 59, DK-2610 Rodovre, Denmark

Identification No.: 800303

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221012 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 43829/07/2010



Sunglasses, spectacles, spectacle cases, optical 
articles, included in Class 9.

משקפי שמש, משקפיים, נרתיקי משקפיים, מוצרים אופטיים,
הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pandora Holding ApS

Address: Egegaardsvej 59, DK-2610 Rodovre, Denmark

Identification No.: 800303

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PANDORA

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221014 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 43929/07/2010



Goods in precious metals and their alloys; diamonds; 
brilliants; precious stones; ornaments in precious 
metals or coated therewith (not included in other 
classes); jeweller's work and jewellery; cufflinks and 
tiepins; watches; clocks, watch straps; bijouterie 
coated with precious metals; cases and other 
containers especially designed for clocks and 
jewellery, included in Class 14.

טובין במתכות יקרות וסגסוגותיהן; יהלומים; אבני חן מבריקות;
אבנים יקרות; קישוטים במתכות יקרות או מצופים בהן (שלא
נכללים בסוגים אחרים); עבודת תכשיטנים ותכשיטים; חפתים
וסיכות עניבה; שעונים; רצועות שעוני יד; תכשיטים לא יקרים
שמצופים במתכות יקרות; קופסאות ומיכלים אחרים שעוצבו

במיוחד עבור שעונים ותכשיטים, הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pandora Holding ApS

Address: Egegaardsvej 59, DK-2610 Rodovre, Denmark

Identification No.: 800303

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PANDORA

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221015 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 44029/07/2010



Goods in precious metals and their alloys; diamonds; 
brilliants; precious stones; ornaments in precious 
metals or coated therewith (not included in other 
classes); jeweller's work and jewellery; cufflinks and 
tiepins; watches; clocks, watch straps; bijouterie 
coated with precious metals; cases and other 
containers especially designed for clocks and 
jewellery, included in Class 14.

טובין במתכות יקרות וסגסוגותיהן; יהלומים; אבני חן מבריקות;
אבנים יקרות; קישוטים במתכות יקרות או מצופים בהן (שלא
נכללים בסוגים אחרים); עבודת תכשיטנים ותכשיטים; חפתים
וסיכות עניבה; שעונים; רצועות שעוני יד; תכשיטים לא יקרים
שמצופים במתכות יקרות; קופסאות ומיכלים אחרים שעוצבו

במיוחד עבור שעונים ותכשיטים, הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pandora Holding ApS

Address: Egegaardsvej 59, DK-2610 Rodovre, Denmark

Identification No.: 800303

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221016 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 44129/07/2010



Computer software and programs and associated 
hardware for defining, generating and operating 
integrated multi-discipline regulatory programs and 
for registration of participation, gathering participant 
compliance data as structured and formatted 
electronic and paper questionnaires and documents 
describing compliance with government policies, 
regulations and procedures, and as declarations, 
audit reports and operating facility, safety and/or 
security plans and programs, to permit regulated 
industries, authorized intermediaries and government 
agencies to establish interchange standards for the 
exchange of compliance documents between 
industry, government inspectors and third party 
assessors, to record and generate findings and 
reports relating to compliance, to support compliance 
audits, inspections and incident reporting, and to 
maintain compliance data and compliance status 
information in a secure data repository accessible to 
all participants; all included in class 9.

תוכנות ותוכניות מחשב וחומרת מחשב נלווית עבור הגדרה,
חילול ותפעול תוכניות מחשב מבקר7ותרבות-תחומים וסוכמות

ועבור בקרת רישום של משתתפים, איסוף נתוני הסכמת
משתתף כשאלונים ומסמכים בצורת מדיה אלקטרונית וגיליונות
נייר בפורמט ובמבנה המתארים הסכמה עם מדיניות ממשתית,

תקנות ונוהלים, ובצורת תצהירים, דיווחי בקרת חשבונות
ומתקני תיפעול, מפעלי ותוכניות בטיחות ו/או ביטחון, לאפשר
לתעשיות מבוקרות, מתווכים מורשים ורשויות ממשלתית
להקים סטנדרטיים חליפיים להחלפת מסמכי הסכמה בין

תעשייה, מפקחים ממשלתיים ושמאי צד שלישי, לרשום ולהפיק
ממצאים ודוחות המתייחסים להסכמה, לתמוך בהסכמות

מבקרי חשבונות, מפקחים ודיווחי אירועים ולשמר נתוני הסכמה
ומידע בדבר מעמד הסכמה בגנזך מידע מבוטח בעל גישה לכל

המשתתפים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AMS Advanced Maintenance Systems Ltd. שם: איי.אמ.אס. מערכות תחזוקה מתקדמות בע"מ

Address: כתובת : קרית המדע 11, ת.ד.23838, ירושלים, 91237, ישראל

Identification No.: 511435497מספר זיהוי: 511435497

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

CAMAYU

Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221022 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 44229/07/2010



Hamburger restaurant; fast food supply, 
includinghamburgers, shnitzel and saussages; 
restaurant services; all included in class 43.

מסעדת המבורגרים; אספקת מוצרי מזון מהיר, הכולל, בין
היתר, המבורגר, שניצל, נקניקיות; שירותי מסעדות; כולם

נכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shmuel Azruel שם: שמואל אזרואל

Address: כתובת : עצמאות 35, קרית אתא, ישראל

Identification No.: 023828916מספר זיהוי: 023828916

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Uzan

Address:

שם: עו"ד, אורן אוזן

כתובת : מעלה השחרור 5, חיפה, 33284, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words MAX, בורגר and מקסימום
.but in the combination of the mark ,בשר, מינימום מחיר

,MAX רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
בורגר ו"מקסימום בשר, מינימום מחיר", אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221023 מספר סימן

Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 44329/07/2010



Chemicals for the construction industry; mineral and 
chemical additives and admixtures for construction 
materials in particular for concrete and cement; 
mould release preparations; concrete and cement 
aeration chemicals; agglutinants for concrete and 
cement; formulations and preparations for the 
protection and waterproofing of cement and concrete 
(except paints); cement and concrete chemical 
preservatives (except paints and oils); plastifiers for 
concrete and cement, all included in class 1.

כימיקלים עבור תעשיית הבניה; תוספי ותערובות מינרלים
וכימיקלים עבור חומרי בניה במיוחד עבור בטון ומלט; תכשירי
שחרור חומר; כימיקלים לאוורור בטון ומלט; חומרי צמנט עבור
בטון ומלט; פורמולציות ותכשירים עבור ההגנה והעמידות במים
של בטון ומלט (למעט צבעים) חומרי שימור כימיקליים עבור
בטון ומלט (למעט צבעים ושמנים); פלסטיפיירים עבור בטון

ומלט; כולם כלולים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHRYSO

Address: Place de la Resistance 19, Issy-Les-
Moulineaux, 92440, France

Identification No.: 70434

(Societe par actions simplifiee)

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

CHRYSO

Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221029 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 44429/07/2010



Industrial oils and greases; all included in class 4. שמנים וחומרי סיכה תעשייתיים; הכלולים בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHRYSO

Address: Place de la Resistance 19, Issy-Les-
Moulineaux, 92440, France

Identification No.: 70434

(Societe par actions simplifiee)

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

CHRYSO

Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221030 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 44529/07/2010



Coverings, not of metal, except mortars; construction 
materials, not of metals, except mortars; cement, 
concrete, plaster, lime, products for road 
construction; asphalt, pitch and bitumen; all included 
in class 19.

כיסויים, שאינם ממתכת, למעט חומרי טיט; חומרי בניה, שאינם
ממתכות, למעט חומרי טיט, מלט, בטון, גבס, סיד, מוצרים

עבור בניית כביש; אספלט, זפת וחמר; כולם כלולים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHRYSO

Address: Place de la Resistance 19, Issy-Les-
Moulineaux, 92440, France

Identification No.: 70434

(Societe par actions simplifiee)

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

CHRYSO

Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221031 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 44629/07/2010



combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
all included in Class 21

מסרקים וספוגים; מברשות (למעט מברשות צבע); הנכללים
כולם בסוג 21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Paris Hilton

Address: 250 North Canon Drive  , Beverly Hills, 
California, U.S.A.

Identification No.: 61153

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221064 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 44729/07/2010



Clothing including scarves, hats, tee shirts, shirts, 
tank tops, sweaters, sweat shirts, sweat pants, 
shorts, dresses, skirts, pants, jeans, jackets, coats, 
undergarments, lingerie, sleepwear, bathing suits, 
socks; footwear and headgear; all included in Class 
25

דברי הלבשה כולל צעיפים, כובעים, טי שירטס, חולצות,
עליוניות, סוודרים, חולצות סווטשר, מכנסי סווטשר, מכנסים
קצרים, שמלות, חצאיות, מכנסיים, ג'ינס, ז'קטים, מעילים,
לבנים, הלבשה תחתונה, הלבשת לילה, בגדי ים, גרביים;

הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Paris Hilton

Address: 250 North Canon Drive  , Beverly Hills, 
California, U.S.A.

Identification No.: 61153

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221065 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 44829/07/2010



Textile and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; bed linen, including 
pillow shams, pillow cases, sheets, duvet covers, 
cushion covers, throws, blankets and towels; all 
included in Class 24

טקסטיל ומוצרי טקסטיל, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה וכיסויי שולחן; כלי מיטה הכוללים כריות נוי, ציפיות
לכריות, סדינים, כיסויים למיטה, כיסויים לכריות, כיסויים,

שמיכות ומגבות; הנכללים כולם בסוג 24

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Paris Hilton

Address: 250 North Canon Drive  , Beverly Hills, 
California, U.S.A.

Identification No.: 61153

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221066 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 44929/07/2010



Toys including dolls; games and playthings, 
decorations for Christmas trees; all included in Class 
28

צעצועים כולל בובות; משחקים וצעצועים, קישוטים לעצי חג
המולד; הנכללים כולם בסוג 28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Paris Hilton

Address: 250 North Canon Drive  , Beverly Hills, 
California, U.S.A.

Identification No.: 61153

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221067 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 45029/07/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; craft kits, scrap books, art kits and craft 
paper; all included in Class 16

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; ערכות יצירה; אלבומי מדבקות,

ערכות אמנות, נייר אריזה; הנכללים כולם בסוג 16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Paris Hilton

Address: 250 North Canon Drive  , Beverly Hills, 
California, U.S.A.

Identification No.: 61153

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221068 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 45129/07/2010



Leather and imitation of leather, and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; Pet accessories, including collars, leashes, 
charms, bows, tags and pet apparel; all included in 
Class 18

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; מוצרי עזר לחיות מחמד, הכוללים קולרים,

רצועות, צמידים, סרטים, תגים והלבשה לחיות מחמד; הנכללים
כולם בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Paris Hilton

Address: 250 North Canon Drive  , Beverly Hills, 
California, U.S.A.

Identification No.: 61153

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221069 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 45229/07/2010



Jewlery. all included in class 14. תכשיטים; הכל נכלל בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Idit Even-Chen שם: אדית אבן-חן

Address: Dgania 18 , Tel Aviv, 65153, Israel כתובת : דגניה 18, תל אביב-יפו, 65153, ישראל

Identification No.: 025489758מספר זיהוי: 025489758

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word JEWELRY separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה תכשיטים
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221099 מספר סימן

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 45329/07/2010



Agricultural, gardening and forestry products and 
grains not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; all 
included in class 31

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים
אחרים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים;

הנכללים כולם בסוג 31

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HISHTIL LTD. שם: חישתיל בע"מ

Address: Moshav Nehalim, 49950, Israel כתובת : מושב נחלים, 49950, ישראל

Identification No.: 510941784מספר זיהוי: 510941784

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5 , תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10
, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221105 מספר סימן

Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 45429/07/2010



Medical radiological apparatus; radiological screens 
for medical purposes; digital radiology apparatus for 
medical purposes, x-ray apparatus as well as x-ray 
images for medical purposes; digital image handling 
systems for filmless filing, archiving and 
communication of medical images; apparatus for 
recording transmission and reproduction of sound 
and images also including x-ray images for medical 
purposes.

מתקני רפואה רדיולוגים; מסכים רדיולוגים למטרות רפואה;
מתקנים דיגיטלים רדיולוגים למטרות רפואה; מתקני קרן רנטגן
וגם שקפי קרן רנטגן למטרות רפואה; מערכות לטיפול בשקף
דיגיטלי לתיוק כסרט, לארכיון ולתקשורת של שקפים רפואיים;
מתקנים להקלדת תמסורת ושיעתוק של קולות ודמויות הכוללים

גם שקפי קרן רנטגן למטרות רפואיות.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sectra Aktiebolag

Address: Teknikringen 20, Linkoping, 58330, Sweden

Identification No.: 800313

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SECTRA

Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221108 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 45529/07/2010



Cameras, digital cameras, and parts and accessories 
therefor, interchangeable lenses, extension and 
conversion lenses, lens filters, lens hoods, lens caps, 
lens support arms, electronic flashes, flash brackets, 
batteries and electrical cells, battery chargers, 
alternating current (AC) adapters, power battery 
holders, remote controls for cameras, focusing 
screens, mount adapters, eyecups, hoods for liquid 
crystal displays of cameras, camera cases, camera 
straps, water proof protectors for cameras, memory 
cards, adapters for memory cards, computer 
software for viewing, managing and editing images 
and sounds; devices for sending and receiving 
signals of electric devices wirelessly, image playback 
and reproducing apparatus, portable recorders and 
reproducers for downloading and streaming sound 
and music data, binoculars, radios, radio program 
receivers and recorders, digital sound recorders, IC 
recorders, digital sound dictating machines, and 
sound and music players; all included in class 9.

מצלמות, מצלמות דיגיטאליות, וחלקים ואביזרים עבורם,
עדשות מתחלפות, עדשות הארכה והמרה, פילטרים לעדשות,
מכסי עדשות, כיסויי עדשות, זרועות תמיכה לעדשות, פלשים
אלקטרוניים, משענות פלש, סוללות ובטריות חשמליות, מטעני
סוללות, מתאמי זרם חילופין (AC), מחזיקי סוללת כח, שלטי
רחק למצלמות, מסכי פוקוס, מתאמי הרכבה, אמבטיות עיניים,

מכסים לתצוגות גביש נוזלי של מצלמות, תיבות מצלמה,
רצועות מצלמה, מגנים אטומי מים  למצלמות, כרטיסי זיכרון,
מתאמים לכרטיסי זיכרון, תכנת מחשב לצפייה, ניהול ועריכה
של בבואות וקולות; התקנים לשליחה וקבלת סימנים של

התקנים חשמליים בצורה אלחוטית, מכשירי פלייבק ושחזור
בבואה, מקליטים ומשחזרים ניידים להורדה והזרמה של נתוני
קול ומוסיקה, משקפות, מקלטי רדיו, מקלטים ורשמקולי תכנית
רדיו, מקליטי קול דיגיטאליים, מקליטי IC, מכונות הכתבה

דיגטאליים של קול, ונגני קול ומוסיקה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Olympus Corporation

Address: Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 2738

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OLYMPUS

Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221112 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 45629/07/2010



Class: 9 סוג: 9

Benelux , 04/12/2008, No. 1171993 בנלוקס , 04/12/2008 , מספר 1171993

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Electronic, electrotechnical and electromagnetic 
modules, parts and building elements; data 
processing machines, data storage apparatus; 
microprocessors; interfaces; integrated circuits (IC's), 
chips, semiconductors and smart cards; controllers 
for smart cards; controllers for RFID chips and tags; 
tickets, tokens and stickers embedded with RFID 
chips and tags; computer hardware and software for 
creating, programming, controlling, encoding, 
scanning, reading and interpreting RFID chips and 
tags; electronic apparatus, instruments and 
equipment for creating, programming, controlling, 
encoding, scanning, reading and interpreting RFID 
chips and tags; antennas for scanning, reading and 
interpreting RFID chips and tags; NFC (near field 
communications) apparatus, instruments and 
equipment, including electronic, electrotechnical and 
electromagnetic modules, parts and building 
elements and integrated circuits for near field 
communications applications; electronic payment 
cards; data processing apparatus and software for 
enabling, controlling, managing and monitoring all 
aspects of a paperless payment and/or access 
system employing RFID and/or NFC technology, 
including allowing users to recharge their payment 
accounts remotely; parts, fittings and accessories for 
all the aforesaid goods

מודולים, חלקים ויסודות בנייה  אלקטרוניים, אלקטרוטכניים
ואלקטרומגנטיים; מכונות עיבוד נתונים, התקני אחסון נתונים;
מיקרו-מעבדים; ממשקים; מעגלים משולבים (IC's), שבבים,
מוליכים למחצה וכרטיסים חכמים; שלטים לכרטיסים חכמים;
שלטים עבור שבבי ותגי RFID; כרטיסים, אסימונים ומדבקות
המשובצים בשבבי ותגי RFID; חומרת ותוכנות מחשב ליצירה,
תכנות, שליטה, קידוד, סריקה, קריאה ופירוש שבבים ותגי
RFID; התקנים, כלים וציוד אלקטרוניים ליצירה, תכנות,
;RFID שליטה, קידוד, סריקה, קריאה ופירוש שבבים ותגי

אנטנות לסריקה, קריאה ופירוש שבבים ותגי RFID; התקנים,
כלים וציוד NFC (תקשורת לטווח מזערי), כולל מודולים, חלקים
ויסודות בנייה אלקטרוניים, אלקטרוטכניים ואלקטרומגנטיים

ומעגלים משולבים לאפליקציות לתקשורת לטווח מזערי; כרטיסי
תשלום אלקטרוניים; התקנים ותוכנות עיבוד נתונים לאיפשור,
שליטה, ניהול ופיקוח על כל ההיבטים של תשלום ללא נייר ו/או
,NFC ו/או טכנולוגיית RFID -מערכת גישה המשתמשת ב
כולל מתן אפשרות למשתמשים לטעון מחדש את חשבונות

התשלום שלהם מרחוק; חלקים, מתאמים ואביזרים לכל הטובין
דלעיל

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word ULTRALIGHT separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ULTRALIGHT 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

MIFARE ULTRALIGHT

Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221115 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 45729/07/2010



Owners

Name: NXP B.V.

Address: High Tech Campus 60, Eindhoven, 5656 AG, 
Netherlands

Identification No.: 64539

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

י"ח אב תש"ע - 45829/07/2010



Agricultural, gardening and forestry products and 
grains not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; all 
included in class 31

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים
אחרים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים;

הנכללים כולם בסוג 31

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HISHTIL LTD. שם: חישתיל בע"מ

Address: Moshav Nehalim, 49950, Israel כתובת : מושב נחלים, 49950, ישראל

Identification No.: 510941784מספר זיהוי: 510941784

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5 , תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10
, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221116 מספר סימן

Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 45929/07/2010



Computer program in the field of credit card 
payments through communication; included in class 
9.

תכנת מחשב בתחום הסדרת סליקה בכרטיסי אשראי
באמצעות תקשורת בין מחשבים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARDCOM LTD. שם: קארדקום בע"מ

Address: 22 Sacharov Street  , Rishon Lezion, 75707, 
Israel

כתובת : רחוב סחרוב 22  , ראשון לציון, 75707, ישראל

Identification No.: 511945339מספר זיהוי: 511945339

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Witmman Dany Adv.

Address: 11 Moshe Levi St.  , Rishon Le Zion, 75658, 
Israel

שם: דני ויטמן, עו"ד

כתובת : רחוב משה לוי 11  , ראשון לציון, 75658, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word זהב separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה זהב בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

אישורית זהב

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221124 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46029/07/2010



Automatic valves and parts therefor; valve operators, 
electric valve actuators and positioners and electric 
proportional controllers for valves for non-automotive 
applications; electrical and electronic controllers for 
industrial machines; electro- pneumatic positioners 
and limit switches for use in non-vehicular industrial 
equipment; parts of the foregoing; and software used 
in the selection, configuration, diagnosis, 
maintenance and repair of industrial equipment 
including pumps, valves, mechanical seals and 
related equipment; all included in class 9.

שסתומים אוטומטיים וחלקים עבורם; התקני הפעלת שסתום,
מפעילי והתקני מיקום שסתום חשמלי ובקרי פורפורציה

חשמליים עבור שסתומים ליישומים שאינם אוטומטיים; התקני
בקרה חשמליים ואלקטרוניים עבור מכונות תעשייתיות; התקני
מיקום אלקטרו-פנאומטיים ומתגי הגבלה לשימוש עם ציוד

תעשייתי שאיננו רכבי; חלקים עבור המוצרים דלעיל; ותוכנות
לשימוש בבחירה, קונפיגורציה, אבחון, אחזקה ותיקון של ציוד
תעשייתי הכולל משאבות, שסתומים, אטמים מכניים וציוד

נלווה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Flowserve Management Company

Address: Irving, Texas, U.S.A.

Identification No.: 51429

(Delaware Statutory Trust)

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

FLOWSERVE

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221127 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46129/07/2010



Pumps; valves being parts of machines, valves for 
pumps, steam turbines; mechanical seals and 
mechanical seal assemblies for use with rotating 
machinery, and accessories therefor, namely buffer 
fluid reservoirs, separators, barrier gas panels, seal 
coolers and seal flushing apparatus; cyclone 
separators; pneumatic rack and pinion actuators, 
pneumatic and hydraulic valve actuators and 
positioners for machines; electric motors for 
machines, filters for machines used in the chemical 
and fluid process industries, namely, filters for 
external flushing systems associated with mechanical 
seal assemblies, and parts of the foregoing; all 
included in class 7.

משאבות; שסתומים שהינם חלקים של מכונות, שסתומים עבור
משאבות, טורבינות קיטור; אטמים ומכללי אטם מכני לשימוש
עם מכונות סובבות, ואביזרים עבורם, דהיינו מאגרי חיץ נוזל,
התקני הפרדה, פנלי חיץ גז, התקני קירור אטם והתקני ריקון
אטם; התקני הפרדת ציקלון; כונן פנאומטי ומפעילי סבבת,

מפעילי שסתום פנאומטי והדראולי והתקני מיקום עבור מכונות;
מנועים חשמליים עבור מכונות, התקני סינון עבור מכונות

המשמשות בתעשיות עיבוד הכימיה והנוזל, דהיינו התקני סינון
עבור מערכות הדחה חיצוניות הקשורות עם מכללי אטם מכני,

וחלקים של המוצרים דלעיל; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Flowserve Management Company

Address: Irving, Texas, U.S.A.

Identification No.: 51429

(Delaware Statutory Trust)

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

FLOWSERVE

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221128 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46229/07/2010



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; כיסוי
מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221129 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46329/07/2010



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221130 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46429/07/2010



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחמרים אלה ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים; תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221132 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46529/07/2010



Diagnostic medical reagents; all included in class 5. מגיבים רפואיים אבחוניים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARDIODX

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221133 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46629/07/2010



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221135 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46729/07/2010



Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות (פרט
למכחולים); חמרים לעשיית מברשות; פריטים לצרכי ניקוי; צמר
פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית
לצרכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים

אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221138 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46829/07/2010



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 לשער; משחות שיניים;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221140 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 46929/07/2010



Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; טובין (שאינם נכללים
בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום,
ותחליפים לחומרים אלה או מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221144 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 47029/07/2010



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

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221145 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 47129/07/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers’ type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221147 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 47229/07/2010



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221148 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 47329/07/2010



Scientific, nautical, surveying , photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה,
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות,

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי
אש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RAPUNZEL

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221150 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 47429/07/2010



Class: 9 סוג: 9

Germany , 20/04/2009, No. 30 2009 024 745.5/09 גרמניה , 20/04/2009 , מספר 745.5/09 024 2009 30

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Software; included in class 9 תוכנה; הנכללת בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CST - COMPUTER SIMULATION 
TECHNOLOGY AG

Address: Bad Nauheimer Strasse 19 , , 64289 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 800315

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CST

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221165 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 47529/07/2010



Class: 9 סוג: 9

Germany , 20/04/2009, No. 30 2009 024 744.7/09 גרמניה , 20/04/2009 , מספר 744.7/09 024 2009 30

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Software; included in class 9 תוכנה; הנכללת בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CST - COMPUTER SIMULATION 
TECHNOLOGY AG

Address: Bad Nauheimer Strasse 19 , , 64289 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 800315

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MWS

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221166 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 47629/07/2010



Sausages; tinned fruits; crystallized fruits; potato 
chips; pickled vegetables; milk and milk products; 
edible oils; fruit salads; jellies for food; prepared nuts; 
processed peanuts; processed sunflower seeds; 
processed watermelon seeds; processed seeds; 
processed melon seeds; processed pine nuts; 
processed hazelnuts; sugar-roasted chestnuts; 
processed broad beans; processed beans; spiced 
beans; cooked beans; all included in class 29.

נקניקים; פירות משומרים; פירות מגובשים; צ'יפס תפוח-אדמה;
ירקות מוחמצים; חלב ומוצרי חלב; שמנים אכילים; סלטי פירות;

מקפאים למאכל; אגוזים מוכנים; בוטנים מעובדים; גרעיני
חמנייה מעובדים; גרעיני אבטיח מעובדים; גרעינים מעובדים;
גרעיני מלון מעובדים; צנוברים מעובדים; אגוזי לוז מעובדים;
ערמונים מסוכרים; פול מעובד; קטניות מעובדות; קטניות

מתובלות; קטניות מבושלות; הכל כלול בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QIAQIA FOOD CO., LTD.

Address: Lianhua Road, Economic & Tech. Development 
Zone, Hefei, Anhui, People's Republic of China

Identification No.: 800316

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

Trade Mark No. 221168 מספר סימן

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 47729/07/2010



Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 16/04/2009, No. 77715815 ארה"ב , 16/04/2009 , מספר 77715815

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Telecommunication services; telecommunications 
services, namely, providing online and 
telecommunication facilities for real-time interaction 
between and among users of computers, mobile and 
handheld computers, and wired and wireless 
communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging 
or a website on the internet in the field of general 
interest; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing an 
online community forum for users to share 
information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily 
activities, to get feedback from their peers, to form 
virtual communities, and to engage in social 
networking;  providing on-line journals; providing on-
line blogs featuring user-defined content; online 
social networking services; providing a website on 
the internet for the purpose of social networking; 
providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of social 
networking.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, סיפוק
מתקנים מקוונים (online) ומתקני טלקומוניקציה לשימוש

לאינטראקציה בזמן אמת בין ויחד עם משתמשים של מחשבים
אחרים, מחשבים ניידים ונישאים, ומכשירים תקשורתיים
המבוססים כבל ואלחוטיים; אפשור ליחידים לשלוח ולקבל
הודעות דרך האימייל, הודעות מיידיות או אתרים באינטרנט
(online) בתחומי עניין כללים; סיפוק חדרי צ'אט מקוונים

ולוחות מודעות אלקטרוניים למסירת הודעות בין משתמשים
(online) בתחומי עניין כללים; סיפוק קהילות פורומים מקוונים
כדי שמשתמשים יוכלו לחלוק מידע, תמונות, קול ווידיאו על
עצמם, האהבות ותעבות שלהם ופעילויות היומיומיות שלהם,

לקבל משובים (feedback) מעמיתיהם, ליצור קהילות
וירטואליות, ולעסוק ברישות חברתי; סיפוק יומנים מקוונים
(online); סיפוק בלוגים מקוונים (online) המציגים תוכן

המוגדר ע"י המשתמשים; שירותי רישות חברתי מקוונים; סיפוק
אתרי אינטרנט שמטרתם רישות חברתי; סיפוק ממסדי- נתונים
ממוחשבים מקוונים (online) וממסדי- נתונים מקוונים הניתנים

לחיפוש בתחום הרישות החברתי.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TWEET

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221169 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 47829/07/2010



Owners

Name: Twitter, Inc

Address: 539 Bryant Street, Suite 402, San Francisco, 
CA 94107, U.S.A.

Identification No.: 800321

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

י"ח אב תש"ע - 47929/07/2010



Studues, lectures, enrichment programs, studies 
tours in israel and aboard; included in class 41.

העברת קורסים, סדנאות, השתלמויות, סיורים לימודיים בארץ
ובחו"ל לציבור שוחרי הדעת במסגרת בי"ס/מכללה; הנכללים

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Batia Drori שם: בתיה דרורי

Address: כתובת : חיים לבנון 91, תל אביב-יפו, 69345, ישראל

Identification No.: 005238423מספר זיהוי: 005238423

השחר

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221174 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 48029/07/2010



Tobacco; cigars, cigarettes; smokers’ articles;  all 
included in class 34.

טבק; סיגרים; סיגריות אביזרי עישון; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.P.A.

Address: Largo Toniolo 6, Rome, Italy

Identification No.: 800323

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

PEDRONI

Application Date 08/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221183 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 48129/07/2010



Household or kitchen utensils and containers, serving 
trays not of precious metal; containers for household, 
kitchen and garden use, namely, food storage 
containers, planters and holders for flowers and 
plants; garbage cans; bathroom accessories, namely, 
plastic bath racks, waste baskets, soap and shampoo 
holders and dispensers; plastic storage baskets

כלים ומיכלים לבית או למטבח, מגשים לא ממתכת יקרה;
מיכלים לשימוש בבית, במטבח ובגינה, קרי, מיכלים לאחסון
מזון, אדניות ומחזיקים לפרחים וצמחים; פחי אשפה; כלי

אמבט, קרי, מתלי פלסטיק לאמבטיה, פחי פסולת, מתקנים
לחלוקה ואחזקת סבון ושמפו; סלי אחסון מפלסטיק.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Keter Plastic Ltd. שם: כתר פלסטיק בע"מ

Address: 2 Sapir St. Industrial Area, Herzlia, Israel כתובת : רחוב ספיר 2 אזור התעשיה, הרצליה, 46766, ישראל

Identification No.: 510509003מספר זיהוי: 510509003

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TRENZA

Application Date 09/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221195 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 48229/07/2010



Furniture; cases; plastic storage containers for 
holding, storing and organizing laundry, laundry 
supplies, toys, games, shoes, clothing, food, kitchen 
utensils, garden tools, toiletries, vehicle maintenance 
items, computer accessories, household items and 
personal effects; lawn and outdoor furniture.

ריהוט; תיקים; מיכלי פלסטיק לשמירה, אחסון וארגון כביסה,
ציוד כביסה, צעצועים, משחקים, נעליים, ביגוד, מזון, כלי

מטבח, כלי גינה, דברי קוסמטיקה, פרטי אחזרת כלי רכב, ציוד
היקפי למחשב, פרטי בית וחפצים אישיים; ריהוט חוץ ומדשאה

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Keter Plastic Ltd. שם: כתר פלסטיק בע"מ

Address: 2 Sapir St. Industrial Area, Herzlia, Israel כתובת : רחוב ספיר 2 אזור התעשיה, הרצליה, 46766, ישראל

Identification No.: 510509003מספר זיהוי: 510509003

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TRENZA

Application Date 09/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221196 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 48329/07/2010



Class: 11 סוג: 11

France , 18/12/2008, No. 083618701 צרפת , 18/12/2008 , מספר 083618701

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Water treatment units used to prevent membrane 
fouling in water treatment installations; all included in 
class 11.

יחידות טיפול מים המשמשות למניעת לכלוך הממברנות
בהתקנים לטיפול במים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OTV SA

Address: 1 Immeuble l'Aquarene  Place Montgolfier, Saint 
Maurice , France

Identification No.: 800325

(a French Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

biopROtector

Application Date 09/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221198 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 48429/07/2010



Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes ; all included in class 
11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות ; הנכללים

כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sevengrams S.r.l.

Address: Via Boshetti 6, Milano, 20121, Italy

Identification No.: 70442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edison Patent Attorneys Ltd.

Address: P.O.Box 182 , P.O.B. 182, Moshav Bnei Atarot, 
60991, Israel

שם: אדיסון עורכי פטנטים בע"מ

כתובת : ת.ד. 182, בני עטרות, 60991, ישראל

Trade Mark No. 221200 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 48529/07/2010



Coffee. artificial coffee, pastry and confectionery, 
ices; all included in class 30.

קפה, קפה מלאכותי, מאפים, מוצרי קונדיטוריה, מוצרי קרח;
כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sevengrams S.r.l.

Address: Via Boshetti 6, Milano, 20121, Italy

Identification No.: 70442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edison Patent Attorneys Ltd.

Address: P.O.Box 182 , P.O.B. 182, Moshav Bnei Atarot, 
60991, Israel

שם: אדיסון עורכי פטנטים בע"מ

כתובת : ת.ד. 182, בני עטרות, 60991, ישראל

Trade Mark No. 221201 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 48629/07/2010



Protein-based, nutrient-dense snack bars; all 
included in class 29.

חטיפים עשירי תזונה מבוססי חלבונים; הנכללים כולם בסוג
.29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lifestyle Evolution, Inc. שם: לייפסטייל אבולושיין אינק'

Address: Main Street Sharpsburg 817, Pennsylvania , 
15215, U.S.A.

, Main Street Sharpsburg 817, Pennsylvania : כתובת
.U.S.A ,15215

Identification No.: 70443מספר זיהוי: 70443

(Pennsylvania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

NUGO

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221202 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 48729/07/2010



Financial services, namely, investment management 
and advisory services; financial research services; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי ניהול השקעות וייעוץ; שירותי
מחקר פיננסי; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WorldQuant, LLC

Address: 1700 East Putnam Avenue, Third Floor, Old 
Greenwich, Connecticut 06870, U.S.A.

Identification No.: 800324

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

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

WORLDQUANT

Application Date 09/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221205 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 48829/07/2010



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRANGLER APPAREL CORP.

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 36253

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221207 מספר סימן

Application Date 09/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 48929/07/2010



Computer software; computers; computer hardware; 
computer peripherals; all included in class 9.

תוכנת מחשב; מחשבים; חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב;
הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 14/01/2009, No. 77/649229 ארה"ב , 14/01/2009 , מספר 77/649229

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

SKYROOM

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221216 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 49029/07/2010



Optical lenses for spectacles; spectacles; containers 
for optical lenses and spectacles; cases, holders, 
parts and fittings for the aforementioned goods; 
computer software for production of optical lenses.

עדשות אופטיות למשקפיים; משקפיים; מיכלים לעדשות
אופטיות ומשקפיים; קופסאות, מחזיקים, חלקים ואבזרים
לטובין הנ"ל; תוכנת מחשב לייצור של עדשות אופטיות

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir  , Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר  , גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SHAMIR ATTITUDE GOLF

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221224 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 49129/07/2010



Textile, curtainis, coverings and fabrics for windows; 
all included in class 24.

וילונות, תריסים, צלונים, מחיצות ומסכים העשויים מטקסטיל או
מחומר פלסטי, ואביזרים לשימוש עם כל הנ"ל; הנכללים בסוג

.24

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TZELON BLINDS MARKETING (1993) LTD. שם: צלון תריסים לשיווק (1993) בע"מ

Address: כתובת : הרצליה, ישראל

Identification No.: 52136מספר זיהוי: 52136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

Address: 1 Azrieli Center  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1  , תל אביב, 67021, ישראל

Light Screen

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221226 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 49229/07/2010



Sanitary hoses for heating, steam generating, 
cooking, cooling, drying, ventilating and water supply 
purposes as well as components and spare parts for 
all the aforesaid goods; water supply and distribution 
installations, water supply installations as well as 
components and spare parts therefore; sanitary 
apparatus and installations, parts for sanitary 
installations as well as sanitary outlet devices, 
components and spare parts for all the aforesaid 
goods; sanitary fittings, fittings for sanitary 
installations, components and spare parts for all the 
aforesaid goods; sanitary hoses such as shower 
hoses, pull-out hoses; connecting hoses for sanitary 
fittings, sanitary connecting hoses for washing 
machines and dish washers, components and spare 
parts for all the aforesaid goods; swivel and 
extractable spouts for sanitary tapware as well as 
components and spare parts for the aforesaid goods 
of metal and/ or plastic; flexible sheathings for 
sanitary hoses or sanitary pipes as well as 
components and spare parts for all the aforesaid 
goods made of metal and/or plastic; included in class 
11.

צינורות סניטריות למטרות חימום, יצור אדים, בישול, קירור,
ייבוש, אוורור ואספקת מים וכן מרכיבים וחלקי חילוף לכל
הטובין הנזכרים לעיל; כלים לאספקה וחלוקת מים, מתקני

אספקת מים וכן חלקים וחלקי חילוף עבורם; מתקנים והתקנים
סניטרים, חלקים עבור מתקנים סניטרים וכן התקני מוצא
סניטרים, חלקים וחלקי חילוף לכל הטובין הנזכרים לעיל;

מתאמים סניטרים, מתאמים למתקנים סניטרים, חלקים וחלקי
חילוף לכל הטובין הנזכרים לעיל; צינורות סניטרים כגון צינורות
מקלחת,צינורות הניתנים לשליפה; צינורות חיבור למתאמים

סניטרים, צינורות חיבור סניטרים למכונות כביסה ומדיחי כלים,
חלקים וחלקי חילוף לכל הטובין הנזכרים לעיל; פיות מסתובבות
הניתנות לחילוץ לברזים סניטרים וכן חלקים וחלקי חילוף לכל
הטובין הנזכרים לעיל ממתכת ו/או פלסטיק; ציפויים גמישים
לצינורות סניטרים או תעלות סניטריות וכן חלקים וחלקי חילוף
לכל הטובין הנזכרים לעיל ממתכת ו/או פלסטיק; הנכללים בסוג

.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Neoperl International AG

Address: Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, Switzerland

Identification No.: 70445

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

SOFTPEX

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221229 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 49329/07/2010



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery, included in Class 18

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלה ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים,

הנכללים בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Superga Trademark S.A.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69102

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUPERGA

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221230 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 49429/07/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, 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 בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Superga Trademark S.A.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69102

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUPERGA

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221231 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 49529/07/2010



Optical apparatus and instruments, namely, eye 
glasses, sunglasses, spectacles, frames; goggles; 
personal safety equipment, namely, safety goggles, 
helmets, clothing and footwear for protection against 
accidents, irradiation and fire, included in Class 9

התקנים ומכשירים אופטיים, שהם עדשות לעין, משקפי שמש,
משקפיים, מסגרות; משקפי מגן; ציוד לבטיחות אישית, שהוא
משקפי מגן לבטיחות, קסדות, הלבשה והנעלה להגנה מפני

תאונות, קרינה ואש, הנכללים בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Superga Trademark S.A.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69102

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUPERGA

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221232 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 49629/07/2010



Praying shawl; included in class 25. טלית; נכלל בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Keter Tashmishei Kdusha Ltd. שם: כתר תשמישי קדושה

Address: כתובת : חבקוק 25, בני ברק, 51366, ישראל

Identification No.: 510839244מספר זיהוי: 510839244

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

בעלזער

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221233 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 49729/07/2010



Computers and software used for machine 
controlling, host line computer for controlling 
mounting machine or production line of the circuit 
board, external programming units; included  in class 
9.

מחשבים ותוכנה לשימוש בבקרה על מכונות, מחשב מארח
לבקרת מכונות הרכבה או קו ייצור של מעגל מודפס, יחידות

תכנות חיצוניות; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI 
CORPORATION)

Address: Chofu-Shi, Tokyo, Japan

Identification No.: 2467

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

Trade Mark No. 221236 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 49829/07/2010



Mounting machines for mounting electronic 
components on the circuit board, nozzles for 
mounting machine, components feeders for mounting 
machine, coveyors, adhesive dispensers, loader, 
unloader; included in class 7.

מכונות הרכבה עבור הרכבת רכיבים אלקטרוניים על מעגל
מודפס, זרבוביות למכונות הרכבה, מזיני רכיבים למכונות
הרכבה, מסועים, מחלקים של דבק, מעמיסים, מפרקים;

הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI 
CORPORATION)

Address: Chofu-Shi, Tokyo, Japan

Identification No.: 2467

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

Trade Mark No. 221237 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 49929/07/2010



Envelopes; tamper evident envelopes; paper tamper 
evident labels; tamper evident security paper; printed 
matter; adhesives for stationery or household 
purposes; paper, cardboard and goods made from 
these materials, not all included in other classes; 
packaging materials and plastic materials for 
packaging not included in other classes; all included 
in class 16.

מעטפות; מעטפות בטיחות (מראות גישה); תוויות בטיחות
(מראות גישה); נייר אבטחה מראה גישה; דברי דפוס; דבקים
לנייר או לשימוש ביתי; נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים
אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים; חומרים פלסטיים לאריזה,

שאינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Gevaram Quality Envelope Ltd. שם: גברעם מעטפות איכות בע"מ

Address: כתובת : אשקלון, 79130, ד"נ אשקלון, ישראל

Identification No.: 512061995מספר זיהוי: 512061995

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

ENVESAFE

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221238 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 50029/07/2010



Class: 20 סוג: 20

Hungary , 13/05/2009, No. M09 01423 M09 01423 הונגריה , 13/05/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; סחורות (שאינן נכללות
בסוגים אחרים) מעץ, שעם, קנה סוף, קנה- סוכר, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לווייתן, צדף, ענבר, אם הפנינה,  מירשאום
ותחליפים לכל החומרים האלו, או מפלסטיק; הנכללים כולם

בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ERMANNO PAN-EUROPE KFT

Address: O utca 6, 2/1  , Budapest, Hungary

Identification No.: 61775

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ERMANNO SCERVINO

Application Date 12/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221296 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 50129/07/2010



Belts, blazers, boots, bottoms, boxer briefs, boxer 
shorts, coats, denim jackets, footwear, hats, head 
bands, jackets, jeans, jerseys, jogging suits, 
neckwear, overalls, pants, polo shirts, shirts, shoes, 
shorts, sleepwear, socks, sport shirts, suits, surfwear, 
sweat bands, sweat suits, sweat shirts, sweat shorts, 
sweat pants, sweaters, swimwear, swimsuits, tank 
tops, ties, t-shirts, underwear; all included in class 25.

חגורות, בלייזרים, מגפיים, מכנסונים, תחתוני בוקסר, מכנסיים
קצרים מסוג בוקסר, מעילים, ז'קטי דנים, הנעלה, כובעים, סרטי
מצח, ז'קטים, ג'ינסים, אפודות, חליפות ג'וגינג, לבוש לצוואר,
אוברלים, מכנסיים, חולצות פולו, חולצות, נעליים, מכנסיים
קצרים, לבוש לשינה, גרביים, חולצות ספורט, חליפות, לבוש
לגלישה, סרטי זיעה, חליפות זיעה, חולצות זיעה, מכנסיים
קצרים לזיעה, מכנסי זיעה, סוודרים, לבוש לרחצה, גופיות,
עניבות, חולצות טי, לבוש תחתון; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rufskin, LLC

Address: 3944 30th Street, San Diego, 92104, California, 
U.S.A.

Identification No.: 800335

California 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RUFSKIN

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221314 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 50229/07/2010



Printed matter and paper goods namely, books, 
comic books, children's books, cookbooks, 
magazines, coloring books, children's activity books, 
stationery, writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, printed recipe cards, greeting 
cards, trading cards, stickers, lithographs and 
animation cels, pens, pencils, cases therefor, 
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers, 
posters, mounted and/or unmounted photographs, 
cookbook holders, book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations, namely, paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper 
hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques, printed patterns for costumes, pajamas, 
sweatshirts and t-shirts; all included in class 16.

דברי דפוס ומוצרי נייר דהיינו, ספרים, ספרי קומיקס, ספרי
ילדים, ספרי בישול, מגזינים, ספרי צביעה, ספרי פעילות

לילדים, צרכי כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, מחברות, יומנים,
כרטיסי תזכורת, כרטיסי מתכון מודפס, כרטיסי ברכה, קלפים
להחלפה, מדבקות, ליטוגרפיות וצלולואידים לאנימציה, עטים,
עפרונות, נרתיקים עבורם, מחקים, צבעי קריאון, טושים,

עפרונות צבעוניים, סטים לצביעה, גירים ולוחות גיר, מדבקות
העברה לזכוכית, מדבקות העברה בחום, כרזות, תצלומים
ממוסגרים ו/או לא ממוסגרים, מחזיקי ספרי בישול, עטיפות
ספרים, סימניות, לוחות שנה, נייר עטיפה למתנות; אביזרי

מסיבה מנייר וקישוטי מסיבה מנייר, דהיינו, מפיות נייר, מפיות
תחרה מנייר, תחתיות שולחן מנייר, נייר קרפ, כובעי נייר,
הזמנות, מפות שולחן מנייר, קישוטי עוגה מנייר; מדבקות
העברה מודפסים לאפליקציות רקמה או אריגים, דפוסים
מודפסים לתחפושות, פיג'מות, חולצות מיזע וחולצות טי;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GENERATOR REX

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221316 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 50329/07/2010



Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; make-up; sun protection products; perfumes, 
colognes, scented body sprays, after shave, after 
shave balm, personal deodorants and 
antiperspirants; bath and shower gels, body 
cleansing products, hair shampoo, hair conditioners, 
body scrubs, body cream, skin cleansing cream, skin 
cleansing lotion; liquid soap for hands, face and 
bodies; hand and body lotion; foot sprays; lip balm 
and lip gloss; blush, eye shadow, eye liner, mascara, 
eyebrow pencil, lipstick, rouge, foundation, make-up 
base, face powder, cosmetic creams, cosmetic 
cleansing lotion, nail polish; suntan lotion, products 
for tanning without sun, namely self-tanning lotions 
and skin gels for accelerating, enhancing or 
extending tans; all included in class 3.

סבונים; בישום, שמנים אתריים, תמרוקים, תחליבי שיער; מייק-
אפ; מוצרי הגנה מפני שמש; בשמים, קולון, ספריי מבושם לגוף,

אפטר שייב, צורי אפטר שייב, דיאודורנטים ונוגדי הזעה
אישיים; ג'ל לאמבט ולמקלחת, מוצרי רחצה לגוף, שמפו

לשיער, מרככי שיער, מקרצפי גוף, קרם גוף, קרם רחצה לעור,
תחליב רחצה לעור; סבון נוזלי לידיים, לפנים ולגוף; תחליב
לידיים ולגוף; ספריי לכף רגל; צורי לשפתיים וגלוס לשפתיים;
סומק, צללית עיניים, עפרון לעיניים, מסקרה, עפרון לגבות,
ליפסטיק, רוג', בסיס, מייק-אפ בסיס, פודרה לפנים, קרמים
קוסמטיים, תחליבי רחצה קוסמטיים, לק לצפורניים; תחליב
שיזוף, מוצרים לשיזוף בלי שמש, דהיינו תחליבי שיזוף עצמי
וג'ל לעור להאצה, הגברה או הארכה של שיזוף; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas AG

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 4368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221318 מספר סימן

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 50429/07/2010



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas AG

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 4368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADILETTE

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221319 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 50529/07/2010



Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, aprons, 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, masquerade, fancy 
dress and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; all included in class 25.

ביגוד לגברים, נשים וילדים – דהיינו, חולצות, חולצות טי,
חולצות מיזע, סינרים, 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 לנשים,
ביגוד תחתון, מגפיים, נעליים, נעלי ספורט, סנדלים, נעלי

תינוקות, גרביים נגד החלקה, בגדי ים, בגדי תחפושת ומסכות
לנשפי מסכות, נשפים והאלווין הנמכרות בהקשר לכך; הנכללים

כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GENERATOR REX

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221320 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 50629/07/2010



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas AG

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 4368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RESPONSE

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221321 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 50729/07/2010



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas AG

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 4368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADIPRENE

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221322 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 50829/07/2010



Toys and sporting goods including games and 
playthings, namely, action figures and accessories 
therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, card games, toy vehicles, dolls, flying discs, 
electronic hand-held game unit, board games, stand 
alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves, swimming floats for 
recreational use, kick board flotation devices for 
recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy 
cook ware, toy banks and Christmas tree ornaments; 
all included in class 28.

צעצועים וסחורות ספורט לרבות משחקים וכלי משחק, דהיינו,
דמויות צעצוע ואביזריהן, צעצועי פרווה, בלונים, צעצועי

אמבטיה, צעצועי רכיבה, קלפי משחק, רכבי צעצוע, בובות,
צלחות מעופפות, יחידת משחק אלקטרונית נישאת ביד, משחקי
לוח, מכונות משחקי פלט וידאו עצמאיות, תצרפים ופאזלים

מניפולטיביים, מסכות פנים מנייר, סקייטבורדים, מחליקי קרח,
צעצועים להתזת מים, כדורים, דהיינו, כדורים למגרשי משחק,
כדורי-רגל, כדורי-בסיס, כדורי-סל, כפפות כדור-בסיס, מצופי
שחייה לשימושי בילוי, התקני קרש ציפה לשימושי בילוי,

גלשונים, קרשי שחייה לשימושי בילוי, סנפירי שחייה, כלי צעצוע
לאפיה וכלי צעצוע לבישול, קופות צעצוע וקישוטי עץ חג המולד;

הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GENERATOR REX

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221323 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 50929/07/2010



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas AG

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 4368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADIFIT

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221324 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 51029/07/2010



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; provision of television, 
broadband, wireless and online entertainment 
information services; provision of television, 
broadband, wireless and online computer games; 
provision of television, broadband, wireless and 
online entertainment multimedia programs; 
production, distribution, projecting and rental of 
television programs, videos, motion picture films, pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, discs, 
records, cds, dvds and all other types of carriers; 
production and arrangement of radio and television 
programs; information relating to entertainment or 
education provided via television, broadband, 
wireless and online; providing television, broadband, 
wireless and online electronic publications (not 
downloadable); providing an online website of 
entertainment news and information, products, 
multimedia programs and reference materials; all 
included in class 41.

חינוך; אספקת הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
אספקה של שירותי מידע בידורי בטלוויזיה, בפס רחב, באופן
אלחוטי ובאופן מקוון; אספקה של משחקי מחשב בטלוויזיה,
בפס רחב, באופן אלחוטי ובאופן מקוון; אספקה של תוכניות
בידור מולטימדיה בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ובאופן
מקוון; הפקה, הפצה, הקרנה והשכרה של תוכניות טלוויזיה,

סרטי וידיאו, סרטי קולנוע, קלטות אודיו ווידיאו מוקלטות מראש,
קסטות, דיסקים, תקליטים, תקליטורים, דיסקי די.וי.די. וכל סוגי
הנשאים האחרים; הפקה וארגון של תוכניות רדיו וטלוויזיה;
מידע המתייחס לבידור או חינוך המסופק דרך טלוויזיה, פס

רחב, באופן אלחוטי ובאופן מקוון; אספקת פרסומים
אלקטרוניים (לא ניתנים להורדה) בטלוויזיה, בפס רחב, באופן
אלחוטי ובאופן מקוון; אספקת אתר מקוון של חדשות ומידע

בידורי, מוצרים, תוכניות מולטימדיה וחומרי עיון; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

GENERATOR REX

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221325 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 51129/07/2010



Vacuum cleaners; automatic machines for use in the 
fields of interior maintenance of households and 
commercial buildings, military operations, law 
enforcement, scientific research and search and 
rescue, namely, vacuum cleaners, automatic floor 
scrubbers, and industrial robots; all included in class 
7.

שואבי אבק; מכונות אוטומאטיות לשימוש בתחומים של אחזקת
פנים של משקי בית ובנייני מסחר, פעולות צבאיות, אכיפת חוק,
מחקר מדעי וחיפוש והצלה, דהיינו שואבי אבק, מקרצפי רצפה

אוטומטיים ורובוטים תעשייתיים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: iRobot Corporation שם: אירובוט קורפ'

Address: Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts , 
01730, U.S.A.

, Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts : כתובת
.U.S.A ,01730

Identification No.: 70453מספר זיהוי: 70453

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

IROBOT

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221330 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 51229/07/2010



Robots for cleaning wet or aquatic surfaces; remote 
controls for vacuum cleaners and automatic floor 
scrubbers and industrial robots; parts and fittings for 
automatic floor scrubbers, vacuum cleaners, and 
industrial robots for use in the fields of interior 
maintenance of households and commercial 
buildings, military operations, law enforcement, 
scientific research and search and rescue, namely, 
brushes and air filters; sensors for detecting the 
presence or absence of chemicals, biological 
organisms, laser spectrums, sound, light, and 
movement; computer hardware and software for the 
control of automatic machines, namely, automatic 
floor scrubbers, vacuum cleaners, and industrial 
robots, in the fields of interior maintenance of 
households and commercial buildings; military 
operations, law enforcement, scientific research and 
search and rescue; all included in class 9.

רובוטים לניקוי משטחים רטובים או הנמצאים במים; שלטים
לשואבי אבק ולמקרצפי רצפה אוטומטיים ולרובוטים

תעשייתיים; חלקים ותואמים למקרצפי רצפה אוטומטיים, שואבי
אבק ורובוטים תעשייתיים לשימוש בתחומים של אחזקה

פנימית של משקי בית ובנייני מסחר, פעולות צבאיות, אכיפת
חוק, מחקר מדעי וחיפוש והצלה, דהיינו, מברשות ומסנני אוויר;
חיישנים לאיתור נוכחותם או היעדרם של כימיקלים, אורגניזמים

ביולוגים, ספקטרום לייזרים, קול, אור או תנועה; חומרות
ותוכנות מחשב לשליטה במכונות אוטומטיות, דהיינו, מקרצפי
רצפה אוטומטיים, שואבי אבק, ורובוטים תעשייתיים, בתחומים

של אחזקה פנימית של משקי בית ובנייני מסחר, פעולות
צבאיות, אכיפת חוק, מחקר מדעי וחיפוש והצלה; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: iRobot Corporation שם: אירובוט קורפ'

Address: Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts , 
01730, U.S.A.

, Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts : כתובת
.U.S.A ,01730

Identification No.: 70453מספר זיהוי: 70453

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

IROBOT

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221331 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 51329/07/2010



Remote controlled land vechicles, namely, automatic 
guided vehicles; remote controlled all-terrain 
vehicles; armored vehicles; all included in class 12.

רכבי שטח הנשלטים מרחוק, דהיינו, רכבים מונחים אוטומטית;
רכבים רב תכליתיים הנשלטים מרחוק; רכבים משוריינים;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: iRobot Corporation שם: אירובוט קורפ'

Address: Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts , 
01730, U.S.A.

, Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts : כתובת
.U.S.A ,01730

Identification No.: 70453מספר זיהוי: 70453

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

IROBOT

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221332 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 51429/07/2010



Vacuum cleaners; all included in class 7. שואבי אבק; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: iRobot Corporation שם: אירובוט קורפ'

Address: Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts , 
01730, U.S.A.

, Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts : כתובת
.U.S.A ,01730

Identification No.: 70453מספר זיהוי: 70453

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

ROOMBA

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221333 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 51529/07/2010



Robots for household maintenance; all included in 
class 9.

רובוטים לאחזקת משק בית; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: iRobot Corporation שם: אירובוט קורפ'

Address: Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts , 
01730, U.S.A.

, Bedford, 8 Crosby Drive, Massachusetts : כתובת
.U.S.A ,01730

Identification No.: 70453מספר זיהוי: 70453

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

ROOMBA

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221334 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 51629/07/2010



Professional traning and education servicesl traning 
of executives and employees; personal and business 
traning; personal and group traning; personal and 
group traning; all included in class 41.

שירותי הכשרה מקצועית; חינוך; הדרכה; הכשרת מנהלים
ועובדים; תהליכי אימון אישי ועסקי; הדרכה אישית וקבוצתית;

הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Adi Asher שם: עדי אשר

Address: כתובת : גליקסון 4, תל אביב-יפו, 63141, ישראל

Identification No.: 023627581מספר זיהוי: 023627581

דרך האפשור

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221335 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 51729/07/2010



Keys, locks and shoeing; all included in class 6. מפתחות, מנעולים, פרזול; כולם נכללים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kshepitz Imported Products שם: קשפיץ מוצרי יבוא

Address: כתובת : דליה 10 , ראשון לציון, 75280, ישראל

Identification No.: 5322מספר זיהוי: 5322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shahar Kshepits

Address:

שם: שחר קשפיץ

כתובת : דליה 10, ראשון לציון, 75280, ישראל

Trade Mark No. 221341 מספר סימן

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 51829/07/2010



Valves of metal, other than parts of machines; metal 
junctions for pipes; all included in class 6.

שסתומים ממתכת, שאינם חלקים של מכונות; מצמתי מתכת
עבור צינורות; כולם כלולים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUJIKIN INCORPORATED

Address: Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

Identification No.: 63370

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

Trade Mark No. 221346 מספר סימן

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 51929/07/2010



Machine elements (not for land vehicles); 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; all included in class 7.

יחידות מכונה (שאינן עבור כלי רכב יבשתיים); מכונות ומערכות
יצור מוליך למחצה; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUJIKIN INCORPORATED

Address: Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

Identification No.: 63370

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

Trade Mark No. 221347 מספר סימן

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 52029/07/2010



Measuring or testing machines and instruments; all 
included in class 9.

מכונות ומכשירי מדידה או בדיקה; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUJIKIN INCORPORATED

Address: Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

Identification No.: 63370

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

Trade Mark No. 221348 מספר סימן

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 52129/07/2010



Valves of India-rubber or vulcanized fiber (fibre); 
gaskets; junctions for pipes (not of metal); all 
included in class 17.

שסתומים של גומי או סיב מגופר (לילי); אטמים; מצמתים עבור
צינורות (שאינם ממתכת); כולם כלולים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUJIKIN INCORPORATED

Address: Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

Identification No.: 63370

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

Trade Mark No. 221349 מספר סימן

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 52229/07/2010



Valves, not of metal, other than parts of machines; 
included in class 20.

שסתומים שאינם ממתכת, אשר אינם חלקים של מכונות;
הכלולים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUJIKIN INCORPORATED

Address: Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

Identification No.: 63370

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

Trade Mark No. 221350 מספר סימן

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 52329/07/2010



Cigarettes; smokers’ articles; matches ; all included 
in class 34.

טבק; סיגריות; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג
.34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SPS CIGARONNE

Address: A.Hovhannisyan str. 24, Yerevan, 044941, 
Armenia

Identification No.: 70456

Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address:

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : העמל 38, ת.ד.4224, רעננה, 43659, ישראל

Jackpot

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221357 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 52429/07/2010



Computer services, namely provision of software 
services enabling receiving, processing, analysis and 
deciphering of data received by photography, and 
manipulation, measurement, spatial examination, 
interaction and design of objects in space and their 
environment and their presentation as a three 
dimensional model; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו אספקה של שירותי תכנה המבצעת
קליטה, עיבוד, ניתוח ופענוח של נתונים שנקלטים על ידי צילום,
ומאפשרת מניפולציה, מדידה, בחינה מרחבית, אינטראקציה
ועיצוב של אובייקטים במרחב ושל הסביבה שלהם והצגתם

כמודל תלת מימדי; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MantisVision Ltd. שם: מנטיסויז'ן בע"מ

Address: 127 Yigal Alon St. , Tel-Aviv , 67443, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 127 , תל אביב, 67443, ישראל

Identification No.: 513673194מספר זיהוי: 513673194

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

MANTISVISION

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221359 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 52529/07/2010



Meat, poultry, game, sausages, fish, seafood, all the 
aforesaid goods being preparations and extracts; 
prepared, partly prepared and semi-prepared meals, 
and delicatessen salads, all made using meat and/or 
poultry and/or game and/or fish and/or seafood 
and/or vegetables and/or fruit; vegetables, fruit, all 
the aforesaid goods being preparations and extracts; 
edible oils and edible fats; spreads (fat-containing); 
gelatine for food; marmalade, jams; soups and soup 
preparations, broths, fruit soups; cream desserts 
made from milk products, namely milk cream, cream, 
curd cream, yoghurt cream, vegetable cream, fruit 
cream; gelling powder and gelling agents, in 
particular for fruit; mousse, mainly from milk products 
and/or fruits; milk and milk products, including cream, 
curd, fermented and unfermented kitchen cream, 
creme fralche, yoghurt, kefir, fresh cheese; jellies for 
food purposes; all the aforesaid goods included in 
this class, where possible also in preserved, cooled 
or frozen form and/or being dietetic foodstuffs; all 
included in class 29.

בשר, עוף, בשר ציד, נקניקיות, דגים, פירות ים, ותכשירים
ותמציות של כל הטובין האמורים לעיל; ארוחות מוכנות, מוכנות
חלקית, מוכנות למחצה וסלטי מעדניה, שלהכנתם השתמשו

בבשר ו/או עוף ו/או בשר ציד ו/או דגים ו/או פירות ים ו/או ירקות
ו/או פירות; ירקות, פירות, ותכשירים ותמציות של כל הטובין
האמורים לעיל; שמנים אכילים ושומנים אכילים; ממרחים

(מכילי שומן); ג'לטין למאכל; מרמלדות, ריבות; מרקים ותכשירי
מרק, מרקי בשר, מרקי פירות; קינוחי קרם העשויים ממוצרי
חלב, קרם חלב, קרם, קרם קרוש, קרם יוגורט, קרם ירקות,

קרם פירות; אבקות וחומרים מקרישים, ובפרט לפירות; מוסים,
בעיקר ממוצרי חלב ו/או פירות, חלב ומוצרי חלב, ובכללם קרם,
קריש חלב, קרם מטבח תוסס ושאינו תוסס, קרם פרש, יוגורט,
קפיר (משקה חלב חמוץ), וגבינות טריות; ג'לים למטרות מזון;
כל הטובין האמורים לעיל כלולים בסוג זה, ובמידת האפשר גם
כשהם משומרים, מקוררים, קפואים ו/או בהיותם מצרכי מזון

דיאטטיים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221360 מספר סימן

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 52629/07/2010



Owners

Name: DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

Address: Bielefeld, Germany

Identification No.: 14793

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

י"ח אב תש"ע - 52729/07/2010



Control apparatus in the field of avionics; all included 
in class 9

מתקן בקרה בתחום האוויוניקה ; הכל כלול בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RAYTHEON COMPANY

Address: 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts, 
02451, U.S.A.

Identification No.: 800339

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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 23/12/2008, No. 77639274 ארה"ב , 23/12/2008 , מספר 77639274

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

WiPAK

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221361 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 52829/07/2010



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, sorbets; ice 
creams; frozen yoghurt (confectionery ices); ices; 
nutrient dense snack bars; chocolate bars; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; tea based 
beverages; coffee beverages; coffee beverages with 
milk; preparations for making coffee beverages; 
seasoned salt; mixed seasonings; preparations made 
from flour; soy sauce; seasonings; flavorings; flavor 
enhancers; pepper; dressings; mayonnaise; meat 
gravies; sugar; natural sweeteners; low calorie 
sweeteners; hydrolyzed protein for seasoning 
purposes; rice; noodles; instant noodles; noodles 
with soup; fried noodles; fried rice; cereals; pastas; 
porridge; risotto; meals consisting primarily of rice; 
meals consisting primarily of pastas; meals 
consisting primarily of noodles; frozen foods 
consisting primarily of rice, noodles, dumplings and 
pasta; processed rice products; cooked rice products; 
meat tenderizers; seasoned breading mixes for use 
on meat, poultry, seafood and vegetables; seasoned 
batter mixes for use on meat, poultry, seafood and 
vegetables; seasoned coating mixes for use on meat, 
poultry, seafood and vegetables; ready mixed 
breading for deep fry use; seasonings having 
monosodium glutamate as its principal ingredient; all 
included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סאגו, קפה מלאכותי;
קמח ותכשירים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה ודברי

מתיקה, סורבטים; גלידות; פרוזן יוגורט (קרחוני דברי מתיקה);
קרחונים; חטיפי נשנוש הדחוסים בחומר מזין; חטיפי שוקולד;
דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ,
רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; משקאות על בסיס תה;
משקאות קפה; משקאות קפה עם חלב; תכשירים להכנת
משקאות קפה; מלח מתובל; תבלינים מעורבים; תכשירים

שהוכנו מקמח; רוטב סויה; תבלינים; חומרי טעם; מגבירי טעם;
פלפל; רטבים; מיונז; רטבים לבשר; סוכר; ממתיקים טבעיים;
ממתיקים דלי קלוריות; פרוטאין הידרוליזי למטרת תיבול; אורז;
אטריות; אטריות אינסטנט; אטריות עם מרק; אטריות מטוגנות;
אורז מטוגן; דגנים; פסטות; דייסות; ריזוטו; ארוחות המורכבות
בעיקר מאורז; ארוחות המורכבות בעיקר מפסטות; ארוחות

המורכבות בעיקר מאטריות; אוכל קפוא המורכב בעיקר מאורז,
אטריות, כופתאות ופסטה; מוצרי אורז מעובד; מוצרי אורז

מבושל; מרככי בשר; תערובות פירורי לחם מתובלים לשימוש
על בשר, עוף, מאכלי ים וירקות; תערובות תבליל מתובל

לשימוש על בשר, עוף, מאכלי ים וירקות; תערובות ציפוי מתובל
לשימוש על בשר, עוף, מאכלי ים וירקות; תערובת פירורי לחם
מוכן לשימוש בטיגון עמוק; תבלינים עם מונוסודיום גלוטומט

כמרכיב עיקרי; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221363 מספר סימן

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 52929/07/2010



Owners

Name: Ajinomoto Co., Inc.

Address: 15-1 Kyobashi 1-chome,  , Chuo-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 1633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ח אב תש"ע - 53029/07/2010



Photography services in the field of three-
dimensional models; provision of database of 
photographed objects and their environment in the 
field of photography and three-dimensional models; 
all included in class 41.

שירותי צילום בתחום של מודלים תלת-מימדיים; אספקה של
מאגר נתונים של אובייקטים מצולמים והסביבה שלהם בתחום
של צילום ומודלים תלת-מימדיים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MantisVision Ltd. שם: מנטיסויז'ן בע"מ

Address: 127 Yigal Alon St. , Tel-Aviv , 67443, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 127 , תל אביב, 67443, ישראל

Identification No.: 513673194מספר זיהוי: 513673194

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

MANTISVISION

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221365 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 53129/07/2010



Baking mixes, sugar, vanilla sugar, vanillin sugar; 
cocoa, chocolate, yeast; baking powder, glazes, 
flavourings and essences for baking, except essential 
oils; pastry and confectionery; chocolate and 
confectionery; sauces and sauces preparations; 
spices and seasonings, relishes, condiments, 
flavouring agents; crackers and salty baked goods; 
prepared, partly prepared and semi-prepared meals, 
all made using pasta and/or ground cereal products 
and/or pulses; sandwiches, including filled 
sandwiches; bread, pasta, pizzas, quiche, including 
all the aforesaid goods in mixture form; cereal 
products as food, muesli, cornflakes; flour, rice, oats, 
semolina; salt, honey; jellies; ices; prepared desserts, 
including puddings; including in powder form; all the 
aforesaid goods included in class 30, where possible 
also in preserved, cooled or frozen form and/or being 
dietetic foodstuffs; all included in class 30.

רטבים ותכשירי תערובות אפיה, סוכר, סוכר וניל, סוכר ונילין;
קקאו, שוקולד, שמרים, אבקת אפיה, חומרי זיגוג, תבלינים
ותמציות אפיה, למעט שמנים חיוניים; מאפים ודברי מתיקה;
שוקולד ודברי מתיקה; רטבים; תבלינים ותיבולים, תחמיצי
ירקות משומרים (כגון פלפלים קלויים) , רטבי תבלון (כגון

קטצ'ופ, חרדל, מיונז סויה), וחומרי טעם וריח; קרקרים ומאפים
מלוחים; ארוחות מוכנות, מוכנות חלקית ומוכנות למחצה,
שלהכנתם השתמשו במוצרי פסטה ו/או מוצרי דגנים ו/או

קטניות; סנדוויצ'ים, כולל כריכים ממולאים; לחם, פסטה, פיצות,
קישים, כולל תערובת של  כל המצרכים האמורים; מוצרי דגנים
כאוכל, מוזלי, קורנפלקס; קמח, אורז, שיבולת שועל, סולת;
מלח, דבש; ג'לים; שלגונים; קינוחים מוכנים, כולל פודינגים;
כולל בצורת אבקה; כל המוצרים האמורים כלולים בסוג 30,

ובמידת האפשר גם כשהם משומרים, מקוררים, או קפואים ו/או
בהיותם מצרכי מזון דיאטטיים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

Address: Bielefeld, Germany

Identification No.: 14793

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221368 מספר סימן

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 53229/07/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; soups; soup 
stocks; preparations for soups; preparations for 
stews; instant soup mixes; bouillon; concentrated 
bouillon; broth; concentrated broth; noodle soup; 
instant soup mixes with noodles; soups with pastas; 
instant soup mixes with pastas; instant soup mixes 
with rice; dried meat; frozen meat; cooked meat; 
dried fish; frozen fish; cooked fish; dried shellfish; 
frozen shellfish; cooked shellfish; dried seafood; 
frozen seafood; cooked seafood; dried poultry; frozen 
poultry; cooked poultry; canned meat; canned 
vegetables; canned fish; yoghurt; cheese; butter; 
margarine; lactic acid drinks; vegetable salads; 
processed nuts; seasoned nuts; tofu; food products 
made from fish; food products made from poultry; 
food products made from meat; food products made 
from seafood; food products made from shellfish; 
food products made from vegetables; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות
משומרים, מוקפאים, מיובשים ומבושלים; ג'לי, ריבות, לפתנים;
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים אכילים; מרקים; צירי
מרק; תכשירים למרקים; תכשירים לתבשילים; תערובות מרק
אינסטנט; מרק צח; מרק צח מרוכז; מרק בשר; מרק בשר
מרוכז; מרק אטריות; תערובות מרק אינסטנט עם אטריות;
מרקים עם פסטות; תערובות מרק אינסטנט עם פסטות;

תערובות מרק אינסטנט עם אורז; בשר מיובש; בשר קפוא;
בשר מבושל; דג מיובש; דג קפוא; דג מבושל; סרטן מיובש;
סרטן קפוא; סרטן מבושל; מאכלי ים מיובשים; מאכלי ים
קפואים; מאכלי ים מבושלים; עוף מיובש; עוף קפוא; עוף
מבושל; בשר משומר; ירקות משומרים; דג משומר; יוגורט;
גבינה; חמאה; מרגרינה; משקאות חומצת חלב; סלטי ירקות;
אגוזים מעובדים;  אגוזים מתובלים; טופו; מוצרי מזון עשויים

מדג; מוצרי מזון עשויים מעוף; מוצרי מזון עשויים מבשר; מוצרי
מזון עשויים ממאכלי ים; מוצרי מזון עשויים מסרטן; מוצרי מזון

עשויים מירקות; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ajinomoto Co., Inc.

Address: 15-1 Kyobashi 1-chome,  , Chuo-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 1633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221369 מספר סימן

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 53329/07/2010



Cosmetics; hair lotions; perfumery; toilet soaps; 
essential oils; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה; תרחיצי שיער; בשמים; סבוני טואלט;
שמנים אתריים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASLER FASHION GmbH

Address: Dammer Weg 51  , Goldbach, 63773, Germany

Identification No.: 59147

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

MYBC

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221373 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 53429/07/2010



Horological and chronometric instruments; jewellery, 
precious stones; all included in class 14.

מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; תכשיטים; אבנים יקרות;
כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASLER FASHION GmbH

Address: Dammer Weg 51  , Goldbach, 63773, Germany

Identification No.: 59147

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

MYBC

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221374 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 53529/07/2010



Leather and imitations of leather, especially bags and 
other goods, cases not adapted to the items to be 
carried, leather accessories, especially purses, 
pocket wallets, key cases; bags, trunks and traveling 
bags, handbags, briefcases, briefcases for scholars, 
shoulder bags, saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויים של עור, במיוחד תיקים וטובין אחרים, נרתיקים
שאינם מותאמים לפריטים הנשאים, אביזרי עור, במיוחד
חריטים, ארנקי כיס, נרתיקי מפתח; תיקים, מטענים ותיקי

נסיעה, תיקי יד, תיקי מסמכים עבור תלמיד, תיקי כתף; כולם
כלולים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASLER FASHION GmbH

Address: Dammer Weg 51  , Goldbach, 63773, Germany

Identification No.: 59147

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

MYBC

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221375 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 53629/07/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASLER FASHION GmbH

Address: Dammer Weg 51  , Goldbach, 63773, Germany

Identification No.: 59147

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

MYBC

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221376 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 53729/07/2010



Class: 14 סוג: 14

Stopwatches; Chronographs [watches]; 
Chronometers [chronometric instruments]; watch 
bands; cases for clock- and watchmaking; jewellery, 
precious stones; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith as far 
as contained in this class.

שעוני עצר; כרונוגרפים (שעונים); כרונומטרים (מכשירים
כרונומטריים); רצועות לשעונים; תיקים לייצור שעונים;

תכשיטים, אבנים יקרות, מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין
ממתכות יקרות או מצופים בהן.

Switzerland , 17/12/2008, No. 65294/2008 שוויץ , 17/12/2008 , מספר 65294/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Horological and chronometric instruments; 
wristwatches; stopwatches; Chronographs [watches]; 
Chronometers [chronometric instruments]; watch 
bands; cases for clock- and watchmaking; jewellery, 
precious stones; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith as far 
as contained in this class, included in Class 14.

שעונים ומכשירים כרונומטריים; שעוני יד; שעוני עצר;
כרונוגרפים (שעונים); כרונומטרים (מכשירים כרונומטריים);
רצועות לשעונים; תיקים לייצור שעונים; תכשיטים, אבנים
יקרות, מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין ממתכות יקרות או

מצופים בהן, הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hanhart AG

Address: Hauptstrasse 17, 8253 Diessenhofen, 
Switzerland

Identification No.: 800342

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HANHART

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221380 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 53829/07/2010



Series of pre-recorded DVDs; series of pre-recorded 
audio cassettes and compact discs featuring sound 
recordings; sunglasses, lenses, frames and cases 
therefor; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless 
devices; cellular telephone accessories, namely, 
cellular telephone cases and cellular telephone face 
plates; downloadable television programs provided 
via video-on-demand; rulers; calculators; computer 
software, computer peripheral apparatus, computer 
game joysticks; alarms; snorkel tubes, swim masks, 
swim goggles; cameras; flashlights; electronic games 
(computer game cartridges, computer game 
cassettes, computer game discs, computer game 
programs, computer game software, video game 
cartridges, video game discs, video game joysticks, 
video game interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games, video game software); 
magnets and mouse pads; all included in class 9.

סדרות של דיסקי די.וי.די מוקלטים מראש; סדרות של קלטות
אודיו ותקליטורים מוקלטים מראש המציגים הקלטות קול;

משקפי שמש, עדשות, מסגרות ונרתיקים עבורם; רינגטונים,
גרפיקה ומוזיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת מחשב
גלובלית והתקנים אלחוטיים; אביזרי טלפון סלולארי, דהיינו,
נרתיקי טלפון סלולארי ופאנלי פנים לטלפון סלולארי; תוכניות
טלוויזיה ניתנות להורדה המסופקות באמצעות ווידאו-לפי-
דרישה; סרגלים; מחשבונים; תוכנת מחשב, מכשירי עזר

למחשב, ג'ויסטיקים למשחק מחשב; אזעקות; צינורות שנורקל,
מסכות שחייה, משקפי שחייה; מצלמות; פנסים; משחקים

אלקטרוניים (מחסניות משחקי מחשב, קלטות משחקי מחשב,
דיסקי משחקי מחשב, תוכניות משחקי מחשב, תוכנות משחקי

מחשב, מחסניות משחקי ווידאו, דיסקי משחקי ווידאו,
ג'ויסטיקים למשחקי ווידאו, יחידות שלט רחוק אינטראקטיביות
למשחקי ווידאו, שלטים רחוקים ידניים אינטראקטיביים למשחקי

ווידאו עבור משחק במשחקים אלקטרוניים, תוכנת משחק
ווידאו); מגנטים ופדים לעכבר; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADVENTURE TIME

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221382 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 53929/07/2010



Class: 38 סוג: 38

Finland , 09/04/2009, No. T200901021 T200901021 פינלנד , 09/04/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Telecommunications; all included in class 38. טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tecnomen Lifetree Oyj

Address: Finnoonniitynkuja 4, Espoo, Finland

Identification No.: 800345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TECNOTREE

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221384 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 54029/07/2010



Telecommunications; all included in class 38. טלקומניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Home Box Office, Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 55194

(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

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

CINEMAX

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221387 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 54129/07/2010



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך; אספקת הכשרה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Home Box Office, Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 55194

(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

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

Trade Mark No. 221388 מספר סימן

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 54229/07/2010



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas AG

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 4368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADISTAR

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221390 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 54329/07/2010



Class: 42 סוג: 42

Finland , 09/04/2009, No. T200901021 T200901021 פינלנד , 09/04/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון הקשורים אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; תכנון ופיתוח של חומרת

ותוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tecnomen Lifetree Oyj

Address: Finnoonniitynkuja 4, Espoo, Finland

Identification No.: 800345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TECNOTREE

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221392 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 54429/07/2010



Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, aprons, 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, masquerade, fancy 
dress and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; all included in class 25.

ביגוד לגברים, נשים וילדים – דהיינו, חולצות, חולצות טי,
חולצות מיזע, סינרים, 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 לנשים,
ביגוד תחתון, מגפיים, נעליים, נעלי ספורט, סנדלים, נעלי

תינוקות, גרביים נגד החלקה, בגדי ים, בגדי תחפושת ומסכות
לנשפי מסכות, נשפים והאלווין הנמכרות בהקשר לכך; הנכללים

כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADVENTURE TIME

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221393 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 54529/07/2010



Apparatus for heating, heat recovering, cooling, 
refrigeration, ventilation, boiling, cooking, steam 
generation, concentration, drying, pasteurisation, 
distillation, sterilisation, disinfection and desalination; 
plate heat exchangers, spiral heat exchangers, shell 
and tube heat exchangers, air cooling heat 
exchangers as well as other types of heat 
exchangers; filters including membrane filters; parts, 
components and spare parts for the aforesaid goods; 
all included in class 11.

מכשור לחימום, שמירת חום, קירור, צינון, אוורור, הרתחה,
בישול, יצירת קיטור, ריכוז, ייבוש, פסטור, זיקוק, סטריליזציה,
חיטוי והתפלת מים; מכשירים להעברת חום באמצעות צלחות,
מכשירים סליליים להעברת חום, מכשירי צינורות וקליפות

להעברת חום, מכשירי קירור להעברת חום וסוגים נוספים של
מכשירים להעברת חום; פילטרים לרבות פילטרים ממברנה;
חלקים, מרכיבים וחלקי חילוף לסחורות האמורות לעיל;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALFA LAVAL CORPORATE AB

Address: Lund, Sweden

Identification No.: 37323

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221398 מספר סימן

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 54629/07/2010



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; provision of television, 
broadband, wireless and online entertainment 
information services; provision of television, 
broadband, wireless and online computer games; 
provision of television, broadband, wireless and 
online entertainment multimedia programs; 
production, distribution, projecting and rental of 
television programs, videos, motion picture films, pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, discs, 
records, cds, dvds and all other types of carriers; 
production and arrangement of radio and television 
programs; information relating to entertainment or 
education provided via television, broadband, 
wireless and online; providing television, broadband, 
wireless and online electronic publications (not 
downloadable); providing an online website of 
entertainment news and information, products, 
multimedia programs and reference materials; all 
included in class 41.

חינוך; אספקת הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
אספקה של שירותי מידע בידורי בטלוויזיה, בפס רחב, באופן
אלחוטי ובאופן מקוון; אספקה של משחקי מחשב בטלוויזיה,
בפס רחב, באופן אלחוטי ובאופן מקוון; אספקה של תוכניות
בידור מולטימדיה בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ובאופן
מקוון; הפקה, הפצה, הקרנה והשכרה של תוכניות טלוויזיה,

סרטי וידיאו, סרטי קולנוע, קלטות אודיו ווידיאו מוקלטות מראש,
קסטות, דיסקים, תקליטים, תקליטורים, דיסקי די.וי.די. וכל סוגי
הנשאים האחרים; הפקה וארגון של תוכניות רדיו וטלוויזיה;
מידע המתייחס לבידור או חינוך המסופק דרך טלוויזיה, פס

רחב, באופן אלחוטי ובאופן מקוון; אספקת פרסומים
אלקטרוניים (לא ניתנים להורדה) בטלוויזיה, בפס רחב, באופן
אלחוטי ובאופן מקוון; אספקת אתר מקוון של חדשות ומידע

בידורי, מוצרים, תוכניות מולטימדיה וחומרי עיון; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

ADVENTURE TIME

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221400 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 54729/07/2010



Printed matter and paper goods namely, books, 
comic books, children's books, cookbooks, 
magazines, coloring books, children's activity books, 
stationery, writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, printed recipe cards, greeting 
cards, trading cards, stickers, lithographs and 
animation cels, pens, pencils, cases therefor, 
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers, 
posters, mounted and/or unmounted photographs, 
cookbook holders, book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations, namely, paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper 
hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques, printed patterns for costumes, pajamas, 
sweatshirts and t-shirts; all included in class 16.

דברי דפוס ומוצרי נייר דהיינו, ספרים, ספרי קומיקס, ספרי
ילדים, ספרי בישול, מגזינים, ספרי צביעה, ספרי פעילות

לילדים, צרכי כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, מחברות, יומנים,
כרטיסי תזכורת, כרטיסי מתכון מודפס, כרטיסי ברכה, קלפים
להחלפה, מדבקות, ליטוגרפיות וצלולואידים לאנימציה, עטים,
עפרונות, נרתיקים עבורם, מחקים, צבעי קריאון, טושים,

עפרונות צבעוניים, סטים לצביעה, גירים ולוחות גיר, מדבקות
העברה לזכוכית, מדבקות העברה בחום, כרזות, תצלומים
ממוסגרים ו/או לא ממוסגרים, מחזיקי ספרי בישול, עטיפות
ספרים, סימניות, לוחות שנה, נייר עטיפה למתנות; אביזרי

מסיבה מנייר וקישוטי מסיבה מנייר, דהיינו, מפיות נייר, מפיות
תחרה מנייר, תחתיות שולחן מנייר, נייר קרפ, כובעי נייר,
הזמנות, מפות שולחן מנייר, קישוטי עוגה מנייר; מדבקות
העברה מודפסים לאפליקציות רקמה או אריגים, דפוסים
מודפסים לתחפושות, פיג'מות, חולצות מיזע וחולצות טי;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADVENTURE TIME

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221401 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 54829/07/2010



Installation, maintenance and repair services; 
installation, maintenance and repair services for 
apparatuses for heating, heat recovering, cooling, 
refrigeration, ventilation, boiling, cooking, steam 
generation, concentration, drying, pasteurisation, 
distillation, sterilisation, disinfection and desalination, 
plate heat exchangers, spiral heat exchangers, shell 
and tube heat exchangers, air cooling heat 
exchangers as well as other types of heat 
exchangers and filters including membrane filters; all 
included in class 37.

שירותי התקנה, תחזוקה ותיקונים; שירותי התקנה, תחזוקה
ותיקונים למכשירי חימום, שמירת חום, קירור, צינון, אוורור,
הרתחה, בישול, יצירת קיטור, ריכוז, ייבוש, פסטור, זיקוק,
סטריליזציה, חיטוי והתפלת מים, מכשירים להעברת חום
באמצעות צלחות, מכשירים סליליים להעברת חום, מכשירי
צינורות וקליפות להעברת חום, מכשירי קירור להעברת חום
וסוגים נוספים של מכשירים להעברת חום ופילטרים, לרבות

פילטרים ממברנה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALFA LAVAL CORPORATE AB

Address: Lund, Sweden

Identification No.: 37323

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

Trade Mark No. 221402 מספר סימן

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 54929/07/2010



Toys and sporting goods including games and 
playthings, namely, action figures and accessories 
therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, card games, toy vehicles, dolls, flying discs, 
electronic hand-held game unit, board games, stand 
alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves, swimming floats for 
recreational use, kick board flotation devices for 
recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy 
cook ware, toy banks and Christmas tree ornaments; 
all included in class 28.

צעצועים וסחורות ספורט לרבות משחקים וכלי משחק, דהיינו,
דמויות צעצוע ואביזריהן, צעצועי פרווה, בלונים, צעצועי

אמבטיה, צעצועי רכיבה, קלפי משחק, רכבי צעצוע, בובות,
צלחות מעופפות, יחידת משחק אלקטרונית נישאת ביד, משחקי
לוח, מכונות משחקי פלט וידאו עצמאיות, תצרפים ופאזלים

מניפולטיביים, מסכות פנים מנייר, סקייטבורדים, מחליקי קרח,
צעצועים להתזת מים, כדורים, דהיינו, כדורים למגרשי משחק,
כדורי-רגל, כדורי-בסיס, כדורי-סל, כפפות כדור-בסיס, מצופי
שחייה לשימושי בילוי, התקני קרש ציפה לשימושי בילוי,

גלשונים, קרשי שחייה לשימושי בילוי, סנפירי שחייה, כלי צעצוע
לאפיה וכלי צעצוע לבישול, קופות צעצוע וקישוטי עץ חג המולד;

הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADVENTURE TIME

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221404 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 55029/07/2010



Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colourants; 
mordants; raw natural resins; all included in class 2

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; הנכללים

כולם בסוג 2

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: JACOB JACOBI & SONS LTD. שם: יעקב יעקבי ובניו בע"מ

Address: 1 Hahashmal Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב החשמל 1  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 18883מספר זיהוי: 18883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Trade Mark No. 221406 מספר סימן

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 55129/07/2010



Luminous tubes for lighting; Lamps; Lamp casings; 
Burners for lamps; Lighting apparatus and 
installations; Lamp shades; Projector lamps; Ceiling 
lights; Chandeliers; Standard lamps; all included in 
class 11

פלורוסנטים; מנורות; מארזים למנורות; מבערים למנורות; גופי
תאורה והתקנים לתאורה; אהילים ווילונות למנורות; מקרנים
ומטולי תאורה; מנורות תקרה; נברשות; מנורות; כולם נכללים

בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NVC Lighting Technology Corporation

Address: NVC Industrial Park, Ruhu, People's Republic of 
China

Identification No.: 800349

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher & Co., Adv.

Address: BSR Building, 2 Ben Gurion St., Ramat Gan, 
52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי בסר, רח' בן גוריון 2, רמת גן, 52573, ישראל

Trade Mark No. 221408 מספר סימן

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 55229/07/2010



Class: 37 סוג: 37

Finland , 09/04/2009, No. T200901021 T200901021 פינלנד , 09/04/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Building construction; repair; installation services; all 
included in class 37.

שירותי בניית מבנים, תיקון והתקנה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tecnomen Lifetree Oyj

Address: Finnoonniitynkuja 4, Espoo, Finland

Identification No.: 800345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TECNOTREE

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221413 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 55329/07/2010



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas International Marketing B.V.

Address: Atlas Arena, Afrika Bldg., Hoogoorddreef 9a , 
BA Amsterdam, ZO 1101, Netherlands

Identification No.: 67735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CLIMALITE

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221417 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 55429/07/2010



Sports gloves; all included in class 28. כפפות ספורט; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas International Marketing B.V.

Address: Atlas Arena, Afrika Bldg., Hoogoorddreef 9a , 
BA Amsterdam, ZO 1101, Netherlands

Identification No.: 67735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FINGERSAVE

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221424 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 55529/07/2010



Preparations for destroying vermin; insecticides, 
acaricides, fungicides, herbicides, nematicides, 
pesticides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי חרקים, קוטלי אקריות,
קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי נמטודות, קוטלי מזיקים;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, 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

Trade Mark No. 221425 מספר סימן

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 55629/07/2010



insurance and financial services ; all included in class 
36

שירותי ביטוח ושירותים פיננסיים ; הנכללים כולם בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Akita Inc.

Address: Centerville Road 2711 , Wilmington, Delaware 
19808, U.S.A.

Identification No.: 800350

a Delaware corporation

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

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

CHARTIS

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221428 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 55729/07/2010



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas International Marketing B.V.

Address: Atlas Arena, Afrika Bldg., Hoogoorddreef 9a , 
BA Amsterdam, ZO 1101, Netherlands

Identification No.: 67735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CLIMAWARM

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221433 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 55829/07/2010



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: adidas International Marketing B.V.

Address: Atlas Arena, Afrika Bldg., Hoogoorddreef 9a , 
BA Amsterdam, ZO 1101, Netherlands

Identification No.: 67735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FORMOTION

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221434 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 55929/07/2010



adhesives for use in sound and heat insulation, 
condensation control and fire protection in the 
construction industry; spray applied fire proofing 
chemicals; accelerants for use with cementitious 
slurries; all included in class 1

דבקים לשימוש במבודדי קול וחום, בקרת עיבוי ומיגון אש
בתעשיית הבניין; כימיקלים לאיטום מפני אש לשימוש בהתזה;

מאיצים לשימוש עם תערובות מלט; הכל כלול בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNITED STATES MINERAL PRODUCTS 
COMPANY [d/b/a Isolatek International]

Address: 41 Furnace Street, Stanhope, New Jersey, 
07874, U.S.A.

Identification No.: 800357

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

ISOLATEK

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221447 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 56029/07/2010



sealer coatings, intumescent paints, intumescent 
coatings and coatings all used for condensation 
control and fire protection in the construction 
industry, all included in class 2

ציפויים אוטמים, צבעים תופחים, ציפויים תופחים וציפויים כולם
לשימוש עבור בקרת עיבוי ומיגון אש בתעשיית הבניין, הכל

כלול בסוג 2

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNITED STATES MINERAL PRODUCTS 
COMPANY [d/b/a Isolatek International]

Address: 41 Furnace Street, Stanhope, New Jersey, 
07874, U.S.A.

Identification No.: 800357

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

ISOLATEK

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221451 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 56129/07/2010



fire resistive board, spray applied mineral wool and 
non-mineral wool products for use as sound and heat 
insulation, condensation control and fire resistance; 
spray applied high temperature industrial insulation; 
sealants for buildings for use in sound and heat 
insulation, condensation control and fire resistance in 
the construction industry; sealer coatings, 
intumescent paints, intumescent coatings and 
coatings all used as insulation for sound and heat in 
the construction industry, all included in class 17

לוח עמיד אש, צמר מינרלי לשימוש בהתזה ומוצרי צמר שאינו
מינראלי לשימוש כחומר בידוד מפני אשר וחום, בקרת עיבוי
ועמידות לאש; בידוד חום גבוה תעשייתי לשימוש בהתזה;

חומרי איטום לבניינים לשימוש בבידוד קול וחום, בקרת עיבוי
ועמידות לאש בתעשיית הבניין; ציפויים אוטמים; צבעים

תופחים, ציפויים תופחים וציפויים כולם לשימוש כחומרי בידוד
קול וחום בתעשיית הבניין, הכל כלול בסוג 17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNITED STATES MINERAL PRODUCTS 
COMPANY [d/b/a Isolatek International]

Address: 41 Furnace Street, Stanhope, New Jersey, 
07874, U.S.A.

Identification No.: 800357

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

ISOLATEK

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221452 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 56229/07/2010



Pastries; included in class 30. דברי מאפה; נכלל בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Danshar Ltd. שם: דנשר בע"מ

Address: כתובת : רחוב המלאכה 12 אזור התעשיה החדש, ראש העין,
48091, ישראל

Identification No.: 510727704מספר זיהוי: 510727704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram L. Cohen, Ashlagi, Fisher, Adv.

Address: 2 Weitzman St.  , Tel Aviv, Israel

שם: יורם ל. כהן, אשלגי, פישר, עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2 מגדל אמות השקעות, קומה 17, תל אביב,
64239, ישראל

Trade Mark No. 221460 מספר סימן

Application Date 08/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 56329/07/2010



clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; נכלל בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: רפאל גדרון

כתובת : צאלון 28, קרית מוצקין, ישראל

מספר זיהוי: 006858617

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liat Cohen

Address:

שם: ליאת כהן, עו"ד

כתובת : רח' הרב פרידמן 10, תל אביב, ישראל

SALVAJE

Application Date 08/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221461 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 56429/07/2010



Treatment of materials: recycling of waste and trash; 
destruction of waste and trash; material treatment 
information; waste treatment transformation. All 
included in Class 40.

טיפול בחומרים; מחיזור של דברי פסולת ואשפה: השמדת
דברי פסולת ואשפה; מידע אודות טיפול בחומרים; טיפול בדברי

פסולת (התמרה); כולם הכלולים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CEMEX RESEARCH GROUP AG

Address: Romerstrasse 13, Brugg bei Biel, 2555, 
Switzerland

Identification No.: 800356

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

The mark is limited to the colours blue and green as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול וירוק הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221466 מספר סימן

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 56529/07/2010



adhesives for use in sound and heat insulation, 
condensation control and fire protection in the 
construction industry; spray applied fire proofing 
chemicals; accelerants for use with cementitious 
slurries; all included in class 1

דבקים לשימוש במבודדי קול וחום, בקרת עיבוי ומיגון אש
בתעשיית הבניין; כימיקלים לאיטום מפני אש לשימוש בהתזה;

מאיצים לשימוש עם תערובות מלט; הכל כלול בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNITED STATES MINERAL PRODUCTS 
COMPANY [d/b/a Isolatek International]

Address: 41 Furnace Street, Stanhope, New Jersey, 
07874, U.S.A.

Identification No.: 800357

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Trade Mark No. 221468 מספר סימן

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 56629/07/2010



sealer coatings, intumescent paints, intumescent 
coatings and coatings all used for condensation 
control and fire protection in the construction 
industry, all included in class 2

ציפויים אוטמים, צבעים תופחים, ציפויים תופחים וציפויים כולם
לשימוש עבור בקרת עיבוי ומיגון אש בתעשיית הבניין, הכל

כלול בסוג 2

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNITED STATES MINERAL PRODUCTS 
COMPANY [d/b/a Isolatek International]

Address: 41 Furnace Street, Stanhope, New Jersey, 
07874, U.S.A.

Identification No.: 800357

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Trade Mark No. 221469 מספר סימן

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 56729/07/2010



fire resistive board, spray applied mineral wool and 
non-mineral wool products for use as sound and heat 
insulation, condensation control and fire resistance; 
spray applied high temperature industrial insulation; 
sealants for buildings for use in sound and heat 
insulation, condensation control and fire resistance in 
the construction industry; sealer coatings, 
intumescent paints, intumescent coatings and 
coatings all used as insulation for sound and heat in 
the construction industry, all included in class 17

לוח עמיד אש, צמר מינרלי לשימוש בהתזה ומוצרי צמר שאינו
מינראלי לשימוש כחומר בידוד מפני אשר וחום, בקרת עיבוי
ועמידות לאש; בידוד חום גבוה תעשייתי לשימוש בהתזה;

חומרי איטום לבניינים לשימוש בבידוד קול וחום, בקרת עיבוי
ועמידות לאש בתעשיית הבניין; ציפויים אוטמים; צבעים

תופחים, ציפויים תופחים וציפויים כולם לשימוש כחומרי בידוד
קול וחום בתעשיית הבניין, הכל כלול בסוג 17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNITED STATES MINERAL PRODUCTS 
COMPANY [d/b/a Isolatek International]

Address: 41 Furnace Street, Stanhope, New Jersey, 
07874, U.S.A.

Identification No.: 800357

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Trade Mark No. 221470 מספר סימן

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 56829/07/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders and metabolic 
diseases and disorders ; all included in class 5

תכשירים לטיפול במחלות והפרעות גנטיות ומחלות והפרעות
של חילוף חומרים ; הכל כלול בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.

Address: 105 Digital Drive, Novato, California, 94949, 
U.S.A.

Identification No.: 800360

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

קובן

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221471 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 56929/07/2010



Clothing, footwear, headgear ; all included in class 25 דברי הלבשה, הנעלה, וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RBR LLC

Address: 4599 District Boulevard, Vernon, 90058, CA, 
U.S.A.

Identification No.: 800355

California Liability Limited Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am , P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
65202, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד.2499, תל אביב, 65202, ישראל

CURRENT/ELLIOTT

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221474 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 57029/07/2010



A dietary supplement that acts as an appetite 
suppressant and gives a feeling of satiety; a dietary 
supplement for weight loss and/or weight 
management and/or appetite control and/or satiety; 
appetite control ingredient for use in the manufacture 
of food and beverages; all included in class 5.

תוסף דיאטטי הפועל כמדכא תיאבון ונותן תחושה של שובע;
תוסף דיאטטי עבור איבוד משקל ו/ניהול משקל ו/או בקרת

תיאבון ו/או שובע; רכיב מבקר תיאבון לשימוש בייצור של מזון
ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kemin Industries, Inc.

Address: 2100 Maury Street, Des Moines, 50317, Iowa, 
U.S.A.

Identification No.: 800341

Iowa 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221475 מספר סימן

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 57129/07/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders and metabolic 
diseases and disorders ; all included in class 5

תכשירים לטיפול במחלות והפרעות גנטיות ומחלות והפרעות
של חילוף חומרים ; הכל כלול בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.

Address: 105 Digital Drive, Novato, California, 94949, 
U.S.A.

Identification No.: 800360

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Trade Mark No. 221476 מספר סימן

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 57229/07/2010



Sunglasses; eyeglass chains; eyeglass cords; pince-
nez; spectacle frames; eyeglass frames; eyeglasses; 
goggles for sports; protective masks; eyeshades; 
protective helmets for sports; all included in class 9.

משקפי שמש; שרשראות למשקפיים; שרוכים למשקפיים;
משקפי צבט; מסגרות לעדשות; מסגרות למשקפיים; משקפיים;
משקפי מגן לספורט; מסכות מגן; כיסויי עיניים; קסדות מגן

לספורט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Double Luck (Xia Men) Sports Gear Co., Ltd.

Address: Xiamen City,, Fujian Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 800362

(a Chinese 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221477 מספר סימן

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 57329/07/2010



Anti-infective pharmaceutical for ophthalmic use; 
included in class 5.

תכשיר רוקחי אנטי-זיהומי לשימוש אופטלמי; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69  , CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

קאנאביג
KANAVIG

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221478 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 57429/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 08/05/2009, No. 77732466 ארה"ב , 08/05/2009 , מספר 77732466

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Computer hardware and software for the editing and 
manipulation of video images; all included in class 9.

חומרה ותוכנת מחשב לעריכה ותפעול של בבואות וידיאו;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REDSPACE

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221479 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 57529/07/2010



Laser communication apparatus and equipment, 
namely, optical antennas, switches, digital electronic 
laser packages comprising modems, LAN hardware, 
modem cables, Ethernet cables, power supplies, 
reference cards and software to modify 
configurations of digital electronic laser packages; all 
included in class 9.

מתקנים וציוד של תקשורת לייזר, הינו, אנטנות אופטיות,
מחליפים, חבילות לייזר אלקטרוניות דיגיטליות הכוללות

מודמים, ציוד רשת מקומית (LAN), כבלי מודם, כבלים של
אתרנט, ספקי כוח,  כרטיסי זכרון ספציפי ותוכנה לשינוי

הקונפיגורציות של חבילות הלייזר האלקטרוניות הדיגיטליות;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SkyFiber, Inc.

Address: 1716 Briarcrest Drive, Suite 210, Bryan, Texas , 
77802, U.S.A.

Identification No.: 800364

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

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

SKYFIBER

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221480 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 57629/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 11/02/2009 ארה"ב , 11/02/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Electronic input/output modules for digital camera 
data transmission; camera lenses; electronic data 
storage devices; batteries; digital image sensors and 
related electronics; all included in class 9.

מודולי קלט\פלט אלקטרוניים להעברת נתוני מצלמות
דיגיטאליות; עדשות מצלמה; התקנים אלקטרוניים לאחסון
נתונים; סוללות; חיישני בבואות דיגיטאליים ואלקטרוניקה

קשורה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RED

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221483 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 57729/07/2010



Chemicals for developing and fixing x-ray films and 
other chemicals associated with the development of 
said films;  chemicals, biochemicals and reagents for 
use in industry, science and research; chemical 
preparations, kits and reagents for analysis or 
diagnosis used for scientific purposes, namely, 
chemical preparations for cell separation and culture, 
nucleic acid purification, nucleotides, fluorescent 
nucleotides, oligonucleotides, peptides, proteins, 
amino acids, organic molecules, and markers for 
DNA/RNA synthesis; reagents for luminescence; 
reagents for gene expression quantification; reagents 
for use with the polymerase chain reaction process; 
reagents for use with the rolling circle amplification 
process; reagents for cDNA cloning and vectors, 
modifying and restriction enzymes; reagents for 
labeling, sequencing and fragment analysis of nucleic 
acids, proteins and custom synthesis; reagents for 
recombinant protein expression purification; 
chromatography media; reagents for electrophoresis, 
bioinformatics, spectrophotometry and fluorometry; 
radiochemicals for scientific research use; reagents 
for scintillating proximity assays; high through put 
screening assays for drug development; reagents for 
high resolution laser fluorescence confocal 
microscopy; specialty chemicals for use in industry, 
science and research; gases and gas mixtures for 
industrial, research and scientific purposes; chemical 
preparations and substances for use in the 
manufacture of pharmaceutical products, diagnostic 
preparations and substances; chemical test reagents, 
saline solution and reagent-coated paper all for 
scientific and laboratory use; fissionable chemical 
elements for scientific research use; radioactive 
elements and isotopes for industrial, scientific and 
research purposes; radioactive sources and 
standards for use in radiographic techniques; 
radioactive sources for use in non-destructive testing, 
purification and sterilizing techniques; radionuclides 
for scientific research use; chemicals and chemical 
compositions for use in the treatment of water 
systems, wastewater treatment systems, cooling 
water systems, boiler water and steam generating 
systems, boiler condensate systems, fluid separation 
systems, water clarification and dewatering in 
aqueous systems; bacteria cultures and nutrients for 
wastewater and sludge treatment, included in Class 
1.

כימיקלים לפיתוח וקביעת סרטי רנטגן וכימיקלים אחרים
הקשורים לפיתוח סרטים כאלה; כימיקלים, ביו-כימיקלים

וריאגנטים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; תכשירים כימיים,
ערכות וריאגנטים לניתוח או אבחון לשימוש למטרות מדעיות,
שהם תכשירים כימיים להפרדה ותרבות של תאים, טיהור
חומצה גרעינית, נוקלאוטידים, נוקלאוטידים פלואורסנטיים,
אוליגונוקלאוטידים, פפטידים, חלבונים, חומצות אמינו,
;DNA/RNA מולקולות אורגניות, וסמנים עבור סינתזת

ריאגנטים עבור נהורנות; ריאגנטים עבור כימות התבטאות הגן;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך תגובת השרשרת הפולימרזית;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך הגברת גלגול המעגל; ריאגנטים
עבור שיבוט ווקטורי cDNA, אנזימים לשינוי וקיטוע; ריאגנטים
לתיוג, הרצפה וניתוח רסיסים של חומצות גרעיניות, חלבונים

וניתוח מוזמן; ריאגנטים עבור טיהור התבטאות חלבון
ריקומביננטי; אמצעים כרומטוגרפיים; ריאגנטים עבור
אלקטרופורזה, ביואינפורמטיקה, ספקטרופומטריה

ופלואורומטריה; רדיוכימיקלים לשימוש במחקר מדעי; ריאגנטים
עבור תבחיני קרבה נצנוציים; תבחיני מיון עם הספק גבוה עבור

פיתוח תרופות; ריאגנטים עבור מיקרוסקופית לייזר
פלואורסנטית משותפת מוקדים ברזולוציה גבוהה; כימיקלים
מיוחדים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; גזים ותערובות גז
למטרות תעשייה, מחקר ומדע; תכשירים וחומרים כימיים
לשימוש בייצור מוצרי רוקחות, תכשירים וחומרים אבחוניים;
ריאגנטים לבדיקה כימית, תמיסה מלוחה ונייר מצופה ריאגנט,

כולם לשימוש מדעי ובמעבדה; אלמנטים כימיים בקיעים
לשימוש במחקר מדעי; אלמנטים רדיואקטיביים ואיזוטופים

למטרות תעשייה, מחקר ומדע; מקורות ותקנים רדיואקטיביים
לשימוש בטכניקות רדיוגרפיות; מקורות רדיוגרפיים לשימוש
בבדיקה לא הרסנית, טכניקות טיהור וחיטוי; רדיונוקלידים
לשימוש במחקר מדעי; כימיקלים ותכשירים כימיים לשימוש
בטיפול במערכות מים, מערכות לטיפול במי שופכין, מערכות
קירור למים, מערכות לדודי מים ולייצור אדים, מערכות תעבות
בדוודים, מערכות להפרדת נוזלים, צילול מים וניקוז במערכות
מימיות; תרביות חיידקים וחומרי הזנה לטיפול במי שופכין

ומשקעים, הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

HEALTHYMAGINATION

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221498 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 57829/07/2010



Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Class: 1 סוג: 1

U.S.A. , 20/04/2009, No. 77/717,149 ארה"ב , 20/04/2009 , מספר 77/717,149

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י"ח אב תש"ע - 57929/07/2010



Class: 11 סוג: 11

U.S.A. , 17/04/2009, No. 77/716,643 ארה"ב , 17/04/2009 , מספר 77/716,643

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Fluid separation units; fluid concentration units; fluid 
recycling units; polymeric membrane material for use 
in the separation of fluids; filter apparatus used for 
filtering solids from gases and liquids or filtering 
liquids from gases, and for filtering one immiscible 
liquid from another; spirally-wound elements or 
cartridges contained within a tubular plastic sleeve 
for concentrating products and removing impurities in 
fluid treatment systems; water conditioning units for 
residential purposes; reverse osmosis modules and 
membranes therefor; water purification units and 
systems consisting of clarifiers, electro deionization 
systems, condensate polishers, vacuum 
degasification units, ultra filtration units, ultraviolet 
sterilizers, ion exchangers, acid and caustic 
regeneration systems, reverse osmosis systems, 
forced draft decarbonator units, filters, chemical feed 
systems and bulk storage units, sold with automatic 
controls and instruments to monitor operating 
parameters of the units and systems, electrochemical 
liquid purification units for use in the industrial, 
commercial and municipal sectors, included in Class 
11.

יחידות להפרדת נוזלים; יחידות לריכוז נוזלים; יחידות למיחזור
נוזלים; חומר ממברנה פולימרית לשימוש בהפרדת נוזלים;
התקן סינון לשימוש בסינון מוצקים מגזים ונוזלים או לסינון

נוזלים מגזים, ולסינון נוזל אחד שלא ניתן לערבוב מנוזל אחר;
אלמנטים  או מחסניות מגולגלים ספירלית שנמצאים בתוך

שרוול צינורי פלסטי לריכוז תוצרים והסרת זיהומים במערכות
לטיפול בנוזלים; יחידות להתאמת מים למטרות מגורים; מודולי
אוסמוזה נגדית וממברנות עבורם; יחידות ומערכות לטיהור מים

המכילות מצללים, מערכות לאלקטרו-דה-יוניזציה, מלטשי
תעבית, יחידות דה-גיוז בריק, יחידות אולטרא-סינון, מחטאי
אולטרא-סגול, מחלפי יונים, מערכות התחדשות חומצתיות

וצורבות, מערכות אוסמוזה נגדית, יחידות להסרת דו-תחמוצת
הפחמן במשך מאולץ, מסננים, מערכות להזנת כימיקלים
ויחידות לאחסון נפח גדול, שנמכרות עם בקרים אוטומטיים

ומכשירים לפקוח על פרמטרי הפעלה של היחידות והמערכות,
יחידות אלקטרוכימיות לטיהור נוזלים לשימוש במגזרים
התעשייתיים, המסחריים והעירוניים, הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HEALTHYMAGINATION

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221499 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 58029/07/2010



Class: 24 סוג: 24

European Community Trade Mark , 30/04/2009, No. 
008273773

איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/04/2009 , מספר
008273773

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; all included in class 24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים
כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NILIT LTD. שם: נילית בע"מ

Address: Maurizio Levy Road  , Migdal Ha'emek, Israel כתובת : דרך מאוריציו לוי  , מגדל העמק, ישראל

Identification No.: 511357196מספר זיהוי: 511357196

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221500 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 58129/07/2010



Class: 37 סוג: 37

U.S.A. , 17/04/2009, No. 77/716,747 ארה"ב , 17/04/2009 , מספר 77/716,747

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Remote monitoring and diagnostic repair and 
maintenance services rendered in the repair and 
maintenance of medical equipment including 
accessories and component parts of the foregoing; 
chemical cleaning services for glass-lined reactor 
vessels used in the chemical and pharmaceutical 
processing industries; maintenance and repair 
services in the field of computerized cooling system 
equipment; maintenance services for heat transfer 
systems and condensers, included in Class 37.

שירותי תיקון ותחזוקה בקרתיים ואבחוניים מרחוק הניתנים
בתיקון ותחזוקה של ציוד רפואי, כולל אביזרים ורכיבים של
הנ"ל; שירותי ניקוי כימי למיכלי כור מרופדי זכוכית לשימוש
בתעשיות הכימיות והפרמצבטיות; שירותי תחזוקה ותיקון
בתחום של ציוד מערכת קירור ממחושבת; שירותי תחזוקה

למערכות החלפת חום ולמעבים, הנכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

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

HEALTHYMAGINATION

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221501 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 58229/07/2010



Class: 25 סוג: 25

European Community Trade Mark , 30/04/2009, No. 
008273773

איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/04/2009 , מספר
008273773

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Clothing, including intimate apparel and hosiery; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, כולל פרטי לבוש אינטימיים, גרביים והלבשה
תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NILIT LTD. שם: נילית בע"מ

Address: Maurizio Levy Road  , Migdal Ha'emek, Israel כתובת : דרך מאוריציו לוי  , מגדל העמק, ישראל

Identification No.: 511357196מספר זיהוי: 511357196

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221504 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 58329/07/2010



Class: 1 סוג: 1

European Community Trade Mark , 30/04/2009, No. 
008273773

איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/04/2009 , מספר
008273773

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; all 
included in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן
בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים,
חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי

דלקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשמור מצרכי
מזון; חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה ; הנכללים

כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NILIT LTD. שם: נילית בע"מ

Address: Maurizio Levy Road  , Migdal Ha'emek, Israel כתובת : דרך מאוריציו לוי  , מגדל העמק, ישראל

Identification No.: 511357196מספר זיהוי: 511357196

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221505 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 58429/07/2010



Class: 22 סוג: 22

European Community Trade Mark , 30/04/2009, No. 
008273773

איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/04/2009 , מספר
008273773

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

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

Ownersבעלים

Name: NILIT LTD. שם: נילית בע"מ

Address: Maurizio Levy Road  , Migdal Ha'emek, Israel כתובת : דרך מאוריציו לוי  , מגדל העמק, ישראל

Identification No.: 511357196מספר זיהוי: 511357196

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221506 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 58529/07/2010



Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 17/04/2009, No. 77/716,744 ארה"ב , 17/04/2009 , מספר 77/716,744

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Electronic data interchange (EDI) services for 
healthcare transaction information; computerized 
transferring of health care related information, 
included in Class 38.

שירותי החלפת נתונים אלקטרוניים (EDI) עבור מידע לעסקי
טיפול בריאותי; העברה ממוחשבת של מידע הקשור לטיפול

בריאותי, הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

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

HEALTHYMAGINATION

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221507 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 58629/07/2010



Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 17/04/2009, No. 77/716,724 ארה"ב , 17/04/2009 , מספר 77/716,724

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Educational services in the field of medical imaging 
and diagnostics, namely, holding seminars, 
conferences, symposiums or workshops relating to 
the pharmaceutical industry, for medical practitioners 
and employees of pharmaceutical companies; 
educational services, namely holding seminars, 
conferences, symposiums or workshops in the field 
of life science and biotechnology for scientists and 
researchers; conducting seminars related to 
industrial water treatment problems; providing 
training services for all the aforesaid; providing 
training services in management and the medical 
field through the use of instructions and 
demonstrations provided online, through the internet, 
intranet and extranets; education services, namely, 
conducting practical training workshops, classes and 
seminars featuring demonstrations in the field of 
management and medicine, included in Class 41.

שירותים חינוכיים בתחום של הדמיה רפואית ואבחונים, שהם
עריכת סמינרים, כנסים, סימפוזיונים או סדנאות הקשורים
לתעשייה הפרמצבטית, עבור העוסקים ברפואה ועובדים של
חברות פרמצבטיות; שירותים חינוכיים, שהם עריכת כנסים,
סימפוזיונים  או סדנאות בתחום של מדעי החיים וביוטכנולוגיה
עבור מדענים וחוקרים; עריכת סמינרים הקשורים לבעיות

בטיפול תעשייתי במים; אספקת שירותי אימון עבור כל הנ"ל;
אספקת שירותי אימון בניהול ובתחום הרפואה באמצעות
השימוש בהוראות והדגמות מקוונות, באמצעות האינטרנט,
אינטראנט ואקסטראנטים; שירותים חינוכיים, שהם עריכת
סדנאות, שיעורים וסמינרים לאימון מעשי הכוללים הדגמות

בתחום של ניהול ורפואה, הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

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

HEALTHYMAGINATION

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221508 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 58729/07/2010



Class: 23 סוג: 23

European Community Trade Mark , 30/04/2009, No. 
008273773

איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/04/2009 , מספר
008273773

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

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

Ownersבעלים

Name: NILIT LTD. שם: נילית בע"מ

Address: Maurizio Levy Road  , Migdal Ha'emek, Israel כתובת : דרך מאוריציו לוי  , מגדל העמק, ישראל

Identification No.: 511357196מספר זיהוי: 511357196

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221509 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 58829/07/2010



Class: 40 סוג: 40

U.S.A. , 17/04/2009, No. 77/716,739 ארה"ב , 17/04/2009 , מספר 77/716,739

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Wastewater treatment services, water treatment 
services, namely, desalination, purification, 
conditioning, identifying and controlling 
microbiological organisms, cleaning of ion exchange 
resins; membrane regeneration services; chemical 
control system services relating to the feeding of 
treatment chemicals to industrial water systems, 
included in Class 40.

שירותי טיפול במי שופכין, שירותי טיפול במים, שהם התפלה,
טיהור, התאמה, זיהוי ובקרה של אורגניזמים מיקרוביולוגיים,
ניקוי של שרפי חילוף יונים; שירותי התחדשות ממברנה;

שירותי מערכת בקרה כימית הקשורים להזנת כימיקלים לטיפול
במערכות מים תעשייתיות, הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

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

HEALTHYMAGINATION

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221510 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 58929/07/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 17/04/2009, No. 77/716,722 ארה"ב , 17/04/2009 , מספר 77/716,722

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Computer programming services for others; 
computer software design and analysis services for 
others; computer consultation services; maintenance 
and updating of computer software and computer 
systems for others; installation of computer software; 
computer systems analysis and design services for 
others; consultancy services relating to chemical 
research; consultancy services relating to the 
discovery and evaluation of drugs and compounds 
having diagnostic properties; technical support 
services; consultancy services relating to methods for 
diagnosis using laser based optical systems; high 
through put screening assays for drug development 
services; customer synthesis, analytical and 
diagnostic services; biotechnological services; 
laboratory and testing services for fluid separation 
and membrane testing; engineering and consulting 
services in the fields of water treatment, aqueous 
systems, cooling water systems, industrial boiler 
water systems, industrial water and process systems, 
industrial fuel processing system treatment; 
engineering services and technical support services 
related to the design and configuration of computer 
software and hardware systems to be used in the 
treatment of aqueous systems,  providing information 
to others, over a global computer network, relating to 
industrial water purification systems; advisory 
services related to all the aforesaid, included in Class 
42.

שירותי תיכנות מחשבים עבור אחרים; שירותי עיצוב וניתוח
תוכנות מחשב עבור אחרים; שירותי יעוץ לגבי מחשבים;

תחזוקה ועדכון תוכנות מחשב ומערכות מחשב עבור אחרים;
התקנת תוכנות מחשב; שירותי ניתוח ועיצוב מערכות מחשב
עבור אחרים; שירותי יעוץ הקשורים למחקר כימי; שירותי יעוץ
הקשורים לגילוי והערכה של תרופות ותרכובות בעלות תכונות

אבחוניות; שירותי תמיכה טכניים; שירותי יעוץ הקשורים
לשיטות אבחון המשתמשות במערכות אופטיות מבוססות לייזר;

תבחיני מיון בקצב העברה גבוה לשירותי פיתוח תרופות;
שירותי סינתזה, ניתוח ואבחון ללקוחות; שירותים

ביוטכנולוגיים; שירותי מעבדה ובחינה עבור הפרדת נוזלים
ובחינת ממברנה; שירותי הנדסה ויעוץ בתחומי טיפול במים,

מערכות מימיות, מערכות לקירור מים, מערכות תעשייתיות של
מים בדוודים, מערכות תעשייתיות למים ולעיבוד, טיפול
במערכת תעשייתית לעיבוד דלק; שירותי הנדסה ושירותי
תמיכה טכניים הקשורים לעיצוב ותצורה של מערכות תוכנה

וחומרה של מחשב לשימוש בטיפול במערכות מימיות, אספקת
מידע לאחרים, באמצעות רשת מחשבים עולמית, הקשור

למערכות תעשייתיות לטיהור מים; שירותי יעוץ הקשורים לכל
הנ"ל, הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HEALTHYMAGINATION

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221511 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 59029/07/2010



Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ח אב תש"ע - 59129/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 11/05/2009, No. 77733724 ארה"ב , 11/05/2009 , מספר 77733724

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Computer game software for use with personal 
computers and home video game consoles; 
downloadable computer game software offered via 
the internet and wireless devices; all included in class 
9.

תוכנה למשחקי מחשב לשימוש במחשבים אישיים וקונסולות
משחקי וידאו ביתיות; תוכנה למשחקי מחשב, הניתנת להורדה,
המוצעת באמצעות האינטרנט ומכשירים אלחוטיים; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZeniMax Media Inc., a corporation of Delaware

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD , 20850, 
U.S.A.

Identification No.: 800367

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BRINK

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221523 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 59229/07/2010



Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 11/05/2009, No. 77733724 ארה"ב , 11/05/2009 , מספר 77733724

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games and providing 
information relating to electronic computer games via 
the internet; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, מתן משחקי מחשב אינטראקטיביים
מקוונים ומתן מידע הנוגע למשחקי מחשב אלקטרוניים דרך

האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZeniMax Media Inc., a corporation of Delaware

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD , 20850, 
U.S.A.

Identification No.: 800367

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

BRINK

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221524 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 59329/07/2010



Windscreens; anti-glare devices for vehicles; 
direction signals for vehicles; anti-dazzle devices for 
vehicles; rearview mirrors; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; automobiles; automobile 
bodies; motorcycles; tires for vehicle wheels; all 
included in class 12.

מגני רוח; מתקנים מונעי אור מסנוור עבור כלי רכב; אותות כיוון
עבור כלי רכב; מתקנים מונעי סינוור לכלי רכב; מראות

אחוריות; רכבי תנועה בקרקע, אוויר, מים או פסים; מכוניות;
שלדות מכונית; אופנועים; צמיגים עבור גלגלים של כלי רכב;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Address: Fu Qing City, Fu Jian Province,, People's 
Republic of China

Identification No.: 67330

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221525 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 59429/07/2010



Glass for vehicle windows (semi-finished product); 
glass, unworked or semi-worked, except building 
glass; enamelled glass; opal glass; plate glass (raw 
material); mosaics of glass, not for building; crystal 
(glassware); all included in class 21.

זכוכית עבור חלונות כלי רכב (מוצר חצי מוגמר); זכוכית, שאינה
מעובדת או חצי מעובדת למעט זכוכית לבניין; זכוכית מצופה
באמייל; זכוכית לשם; זכוכית ציפוי (חומר גולמי); מוזאיקה
מזכוכית, שאינה עבור בניין; קריסטל (כלי זכוכית); הנכללים

כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Address: Fu Qing City, Fu Jian Province,, People's 
Republic of China

Identification No.: 67330

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221526 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 59529/07/2010



Building glass; safety glass; window glass, except 
glass for vehicle windows; insulating glass (building); 
alabaster glass; glass granules for road marking; 
construction materials, not of metal; doors, not of 
metal; buildings, not of metal; all included in class 19.

זכוכית לבניה; זכוכית משוריינת; זכוכית חלון, למעט זכוכית
עבור חלונות כלי רכב; זכוכית בידוד (בנייה); זכוכית בהט;
גרגירי זכוכית לסימון דרכים; חומרי בניה, שאינם עשויים

מתכת; דלתות, שאינן עשויות מתכת; מבנים, שאינם עשויים
ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Address: Fu Qing City, Fu Jian Province,, People's 
Republic of China

Identification No.: 67330

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221527 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 59629/07/2010



Glass for vehicle windows (semi-finished product); 
glass, unworked or semi-worked, except building 
glass; enamelled glass; opal glass; plate glass (raw 
material); mosaics of glass, not for building; crystal 
(glassware); all included in class 21.

זכוכית עבור חלונות כלי רכב (מוצר חצי מוגמר); זכוכית, שאינה
מעובדת או חצי מעובדת למעט זכוכית לבניין; זכוכית מצופה
באמייל; זכוכית לשם; זכוכית ציפוי (חומר גולמי); מוזאיקה
מזכוכית, שאינה עבור בניין; קריסטל (כלי זכוכית); הנכללים

כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Address: Fu Qing City, Fu Jian Province,, People's 
Republic of China

Identification No.: 67330

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221528 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 59729/07/2010



Building glass; safety glass; window glass, except 
glass for vehicle windows; insulating glass (building); 
alabaster glass; glass granules for road marking; 
construction materials, not of metal; doors, not of 
metal; buildings, not of metal; all included in class 19.

זכוכית לבניה; זכוכית משוריינת; זכוכית חלון, למעט זכוכית
עבור חלונות כלי רכב; זכוכית בידוד (בנייה); זכוכית בהט;
גרגירי זכוכית לסימון דרכים; חומרי בניה, שאינם עשויים

מתכת; דלתות, שאינן עשויות מתכת; מבנים, שאינם עשויים
ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Address: Fu Qing City, Fu Jian Province,, People's 
Republic of China

Identification No.: 67330

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221529 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 59829/07/2010



Windscreens; anti-glare devices for vehicles; 
direction signals for vehicles; anti-dazzle devices for 
vehicles; rearview mirrors; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; automobiles; automobile 
bodies; motorcycles; tires for vehicle wheels; all 
included in class 12.

מגני רוח; מתקנים מונעי אור מסנוור עבור כלי רכב; אותות כיוון
עבור כלי רכב; מתקנים מונעי סינוור לכלי רכב; מראות

אחוריות; רכבי תנועה בקרקע, אוויר, מים או פסים; מכוניות;
שלדות מכונית; אופנועים; צמיגים עבור גלגלים של כלי רכב;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Address: Fu Qing City, Fu Jian Province,, People's 
Republic of China

Identification No.: 67330

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221530 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 59929/07/2010



Clothing, shoes and headgear; underwear, 
underclothing and lingerie; swimming wear; bathing 
wear; pyjamas; nightwear; dressing gowns; all 
included in class 25.

הלבשה, נעליים וכיסויי ראש; תחתונים, הלבשה תחתונה ולבני
נשים; בגדי שחייה; בגדי רחצה; פיג'מות; בגדי לינה; חלוקי

בית; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hunkemoller B.V.

Address: Liebergerweg 28, 1221 JS HILVERSUM, 
Netherlands

Identification No.: 800365

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BODIQUE

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221531 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 60029/07/2010



Class: 9 סוג: 9

Italy , 24/03/2009, No. BO2009C000385 BO2009C000385 איטליה , 24/03/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sunglasses, spectacles, aesthetic spectacles, 
protective eyeglasses, eyeglasses for sporting 
activities; lenses for spectacles; frames for 
spectacles; cases and holders for spectacles; chains 
for eyeglasses; contact lenses and contact lenses 
cases, magnifying glasses; binoculars; optical 
apparatus and instruments; all included in class 9.

משקפי שמש, משקפי ראיה, משקפי ראיה אסתטיים, משקפיים
מגנים, משקפיים לפעילויות ספורט; עדשות למשקפי ראיה;
מסגרות למשקפי ראיה; נרתיקים ומחזיקים למשקפי ראיה;

שרשראות למשקפיים; עדשות מגע ונרתיקי עדות מגע, זכוכיות
מגדלת; משקפות; מכשירים וכלים אופטיים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Luxottica Group S.p.A.

Address: Via Cesare Cantu 2, Milano 20123, Italy

Identification No.: 68447

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221532 מספר סימן

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 60129/07/2010



Business intermediary services relating to purchase 
and sales of bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, handbags, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, clothing, shoes and headgear, underwear, 
underclothing and lingerie, swimming wear, bathing 
wear, pyjamas, nightwear, dressing gowns; retail 
services in the field of bleaching preparations and 
other substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, handbags, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, clothing, shoes and headgear, underwear, 
underclothing and lingerie, swimming wear, bathing 
wear, pyjamas, nightwear, dressing gowns; 
promotion; all included in class 35.

שירותי תיווך עסקי הקשורים לרכישה ומכירות של תכשירי
הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה, תכשירי ניקיון,
הברקה, צחצוח ומירוט, סבונים, בשמים, שמנים אתריים,

קוסמטיקה, תחליבי שיער, תכשירים לניקוי שיניים, עור וחיקויי
עור, ומוצרים שנעשו מחומרים אלה, תיקי יד, מזוודות ותיקי
נסיעה, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה, הלבשה, נעליים
וכיסויי ראש, תחתונים, הלבשה תחתונה ולבני נשים, בגדי
שחייה, בגדי רחצה, פיג'מות, בגדי לינה, חלוקי בית; שירותי
קמעונאות בתחום תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש
בכביסה, תכשירי ניקיון, הברקה, צחצוח ומירוט, סבונים,

בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער, תכשירים
לניקוי שיניים, עור וחיקויי עור, ומוצרים שנעשו מחומרים אלה,
תיקי יד, מזוודות ותיקי נסיעה, מטריות, שמשיות ומקלות
הליכה, הלבשה, נעליים וכיסויי ראש, תחתונים, הלבשה

תחתונה ולבני נשים, בגדי שחייה, בגדי רחצה, פיג'מות, בגדי
לינה, חלוקי בית; קידום; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hunkemoller B.V.

Address: Liebergerweg 28, 1221 JS HILVERSUM, 
Netherlands

Identification No.: 800365

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BODIQUE

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221534 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 60229/07/2010



Diagnostic medical reagents; all included in class 5. מגיבים רפואיים אבחוניים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221545 מספר סימן

Application Date 22/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 60329/07/2010



All goods included in Class 25 כל הטובין הנכללים בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MOGOBE LTD. שם: מוגובי בע"מ

Address: 16 Moshe Dayan St., Petach Tikva , 49518, 
Israel

כתובת : רח' משה דיין 16, פתח תקוה, 49518, ישראל

Identification No.: 514275148מספר זיהוי: 514275148

תאגיד ישראלי

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

Trade Mark No. 221547 מספר סימן

Application Date 22/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 60429/07/2010



Photographic and optical instruments, spectacle 
frames, spectacle Lenses, glasses, sunglasses; 
included in class 9.

התקנים ומכשירים המשמשים בצילום, בראיה ובקולנוע,
מסגרות לראיה, עדשות, משקפיים, משקפי שמש; הנכללים

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MYKITA Studio GmbH

Address: 8 Zarisky Street  , Tel Aviv, Israel

Identification No.: 70486

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

Address: 2 Vizman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2  , תל אביב, 64239, ישראל

MYKITA

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221550 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 60529/07/2010



Protection and surveillance equipment with alarm 
capability; passive infrared detectors; electronically 
operated remote sensing apparatus, remote speed 
recorders and indicators, traffic data acquisition 
systems and apparatus using microwave, ultrasonic 
and passive infrared sensors, speed cheking 
apparatus for vehicles; vehicle counting and detector 
system, vehicle type detection system including 
length and height of vehicle determination; detectors 
for use in traffic management systems and 
intersection control systems; apparatus for remotely 
metering vehicle speed; all included in this class.

ציוד הגנה ופיקוח עם יכולת התראה; גלאי אינפרא-אדום
פסיביים; ציוד חישה למרחוק של מהירות מופעל אלקטרונית,
רשמים ומחוונים מרוחקים למהירות, מערכות וציוד לרכישת
נתוני תנועה תוך שימוש במיקרוגל, על-קולי וחיישני אינפרא-
אדום פסיביים, ציוד לביקורת מהירות של כלי רכב; מערכת
לספירה וגילוי סוג רכב כולל קביעת אורך ורוחב הרכב; גלאים
לשימוש במערכת ניהול תנועה ומערכות הקרה צמתים; ציוד
למדידה מרחוק של מהירות רכב; כל טובין אחרים הכלולים

בסוג זה.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Xtralis Technologies Ltd.

Address: 2 Floor, One Montague Place, Nassau N-3933, 
Bahamas

Identification No.: 70433

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co, Attorneys

Address: 2 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 2, ת.ד.2189, רחובות, ישראל

XTRALIS

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221551 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 60629/07/2010



Protection and surveillance equipment with alarm 
capability; passive infrared detectors; electronically 
operated remote sensing apparatus, remote speed 
recorders and indicators, traffic data acquisition 
systems and apparatus using microwave, ultrasonic 
and passive infrared sensors, speed cheking 
apparatus for vehicles; vehicle counting and detector 
system, vehicle type detection system including 
length and height of vehicle determination; detectors 
for use in traffic management systems and 
intersection control systems; apparatus for remotely 
metering vehicle speed; all included in this class.

ציוד הגנה ופיקוח עם יכולת התראה; גלאי אינפרא-אדום
פסיביים; ציוד חישה למרחוק של מהירות מופעל אלקטרונית,
רשמים ומחוונים מרוחקים למהירות, מערכות וציוד לרכישת
נתוני תנועה תוך שימוש במיקרוגל, על-קולי וחיישני אינפרא-
אדום פסיביים, ציוד לביקורת מהירות של כלי רכב; מערכת
לספירה וגילוי סוג רכב כולל קביעת אורך ורוחב הרכב; גלאים
לשימוש במערכת ניהול תנועה ומערכות הקרה צמתים; ציוד
למדידה מרחוק של מהירות רכב; כל טובין אחרים הכלולים

בסוג זה.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Xtralis Technologies Ltd.

Address: 2 Floor, One Montague Place, Nassau N-3933, 
Bahamas

Identification No.: 70433

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co, Attorneys

Address: 2 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 2, ת.ד.2189, רחובות, ישראל

Trade Mark No. 221552 מספר סימן

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 60729/07/2010



Food supplement, namley, vitamins, minerals and 
plant extracts

תוספי תזונה, דהיינו ויטמינים, מינרליים ותמציות צמחים.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Optima Olber International Ltd. שם: אופטימה אולבר אימנטרנשיונל בע"מ

Address: 21 Borochov Street, Raanana, 43434, Israel כתובת : בורוכוב 21, ת.ד.150, רעננה, 43434, ישראל

Identification No.: 512305517מספר זיהוי: 512305517

אופטימה אולבר אימנטרנשיונל בע"מ

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

Trade Mark No. 221574 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 60829/07/2010



Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEMVIS

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221580 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 60929/07/2010



Laser markers; laser beam machines for inscribing 
non-erasable characters and cutting in international 
class 7.

סמני לייזר; מכונות קרני לייזר לחריטת סימנים לא מחיקים
ולחיתוך; הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sunx Limited

Address: 2431-1 Ushiyama-cho  , Kasugai, Aichi, Japan

Identification No.: 49391

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

Trade Mark No. 221582 מספר סימן

Application Date 09/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 61029/07/2010



Silicone-based chemical products, in particular 
silanes, siloxanes, fluorosilicones, copolymers of 
siloxanes with organic polymers, reaction products of 
silicon-based chemical products with organic 
polymers, silicon-based plastics in the form of 
artificial and synthetic resins, powders, liquids or 
plastics and hyperpure silicon, for use in or as 
additives for concrete, gypsum and masonry, 
additives in cosmetic and pharmaceutical 
formulations and processes, including shampoos, 
conditioners, skin care compositions and lotions, 
adhesive substances used in industry, including 
adhesives for varnished electrical tapes, pressure-
sensitive tapes and for bonding elastomers to metals, 
anti-floating agents for use in paints, antifoam, 
defoam and foam-control agents, catalysts for 
polymerizing siloxanes, emulsifiers, hammer finish 
additives for paints, heat transfer fluids, impregnants 
for softening and waterproofing leather, laminating 
resins, mica bonding resins, molding compounds, 
paper coatings, chemicals for use in photography, 
potting and embedding compounds, release agents 
for rubber and plastic molding and for baking bread 
and other foods, wood treatment materials and 
additives for them, semiconductor raw materials, 
silicone ingredients for polishing tissues, including 
those for the polishing of glass surfaces, sterilizing 
fluids for electrically heated oil sterilizers, surfactants 
for use in the manufacture of urethane foam, tanning 
substances, chemical vehicles for formulating paints, 
water-repellent preparations for fabrics, masonry and 
ceramics; wetting agents; potting material; all 
included in class 1.

כימיקלים מבוססי-סיליקון (צורן), ובמיוחד סילנים, סילוקסאנים,
פלואורו-סיליקונים, קופולימרים של סילוקסאנים עם פולימרים
אורגניים, מוצרי תגובה של כימיקלים מבוססי-סיליקון עם

פולימרים אורגניים, חומרים פלסטיים מבוססי-סיליקון בצורת
שרפים מלאכותיים, סינתטיים, אבקות, נוזלים, או חומרים
פלסטיים וסיליקון טהור, לשימוש בבטון, בגבס, בבנייה או
כתוספים לכל אלה, תוספים למתכונים ולתהליכי רוקחות

וקוסמטיקה, כולל תכשירים לרחיצת שיער, מרככי שיער ועור,
תרכובות ותרחיצים לטיפול בעור, חומרי הדבקה לשימוש

בתעשייה, כולל דבקים לסרטי חשמל מצופים, סרטים רגישי-
לחץ ולהדבקת אלסטומרים למתכות, חומרים נוגדי-ציפה
לשימוש בצבעים ובחומרים לבקרת/ להסרת קצף, זרזים

לפלמור סילוקסאנים, מתחלבים, תוספי גימור-פטיש לצבעים,
נוזלים להעברת חום, תכשירים לריכוך עור ולחיסונו מפני
,(mica) ספיגת מים, שרפי ריבוד, שרפים להדבקת נציץ
תרכובות יציקה, ציפויי נייר, כימיקלים לצילום, תרכובות
מילוי/שיבוץ, חומרי שחרור ליציקת גומי/חומרים פלסטיים

ולאפיית לחם ודברי מזון אחרים, חומרים לטיפול בעץ ותוספים
לחומרים אלה, חומרי גלם לחצאי-מוליכים, רכיבי סיליקון

למגבוני הברקה, לרבות מגבונים להברקת זכוכית, נוזלי חיטוי
לשמני-חיטוי מחוממים בחשמל, חומרים פעילי-פנים לייצור קצף

אורתאן, חומרים לעיבוד עורות, תכשירים כימיים למתכון
צבעים, תכשירים דוחי-מים לבדים, לבנייה ולקרמיקה; חומרי

הרטבה; חומרי מילוי; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221584 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 61129/07/2010



Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

י"ח אב תש"ע - 61229/07/2010



Industrial oils and greases (other than edible oils and 
fats and essential oils), lubricants; dust laying and 
absorbing compositions; lubricants for moving 
metallic parts and for plastic bearing surfaces, 
waxes, valve lubricants, stopcock greases, high 
vacuum greases for use in sealing and lubricating 
joints in vacuum systems; all included in class 4.

משחות סיכה ושמנים תעשייתיים (למעט שמנים, שומני מאכל
ושמנים אתריים), חומרי סיכה; רכובות להשקעה לספיקת אבק;
חומרי סיכה לחלקי מתכת נעים ולמשטחים פלסטיים חשופים
לחיכוך, דונגים, שמני שסתומים, משחות סיכה לברזים, משחות
סיכה עמידות בוואקום גבוה לאיטום, לסיכת חיבורים במערכות

ואקום; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221586 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 61329/07/2010



Building materials in rubber, rubber substitutes 
composed of or comprising organosilicon polymers; 
cement, lime, mortar and plaster; asphalt, pitch and 
bitumen; forms fabricated of organosillicon polymers 
in the forms of tubes, rods, sheets and the like; all 
included in class 19.

חומרי גומי לבנייה, תחליפי גומי העשויים פולימרים של
תרכובות סיליקון אורגניות; מלט, סיד, טיח וגבס; אספלט, זפת,
ביטומן; צינורות, מוטות גיליונות ודומיהם העשויים פולימרים
של תרכובות סיליקון אורגניות; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221587 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 61429/07/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; in 
International Class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים;
הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221588 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 61529/07/2010



Gutta percha, India rubber, balata and substitutes, 
articles made from these substances; plastics in the 
form of sheets, blocks and rods, being for use in 
manufacture; materials for packing, stopping, 
bonding or insulating; dielectric sealing compositions; 
dielectric potting materials and dielectric 
encapsulating materials; elastomeric electric 
insulation; electricians rubber tape; sealing 
compositions for expansion and control joints, for 
precast concrete panel joints, curtain wall and mullion 
joints, for gasketing, filleting and caulking, for glazing; 
dielectric sealing compositions; pipes of rubber; 
encapsulating materials; rubber caulk and rubber 
sealer; all included in class 17.

גוטה-פרשה, גומי טבעי, בלטה (balata) ותחליפיהם, פריטים
העשויים מחומרים אלה; חומרי גלם פלסטיים בצורת גיליונות,

בלוקים ומוטות; חומרים המשמשים לאריזה, לחסימה,
להדבקה, לבידוד; תרכובות איטום מבודדות (חשמל); חומרי
מילוי ליציקת כליאה (encapsulating) מבודדים; חומרי בידוד
(חשמל) אלסטומריים; סרטי גומי לחשמלאים; תרכובות איטום
לחיבורי התפשטות, בקרה, לוחות בטון יצוקים מראש, מחיצות,
חלונות, תרכובות לייצור אטמים, למילוי פינות, לאיטום גופי
ספינות, לזיגוג; תרכובות איטום מבודדות (חשמל); צינורות
גומי; חומרים ליציקת כליאה; גומי לאיטום גופי ספינות וחומרי

איטום עשויים גומי; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221589 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 61629/07/2010



Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colouring 
matters, dye-stuffs; mordants; natural resins; heat 
resistant paints, weather resistant paints, electrical 
varnishes, paints and natural resins, preparations for 
coating concrete, metal and masonry in the nature of 
paints; all included in class 2.

צבעים, חומרי ציפוי, לכות; חומרי שימור נגד חלודה ולהגנה על
עץ; חומרים ותכשירי צביעה; חומרי עיכול; שרפים טבעיים;
צבעים עמידים בחום, צבעים עמידים במזג-אוויר, חומרי ציפוי
למוצרי חשמל, צבעים ושרפים טבעיים, חומרים וצבעים לציפוי

בטון, מתכת ובנייה; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221590 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 61729/07/2010



Clothing, shoes and headgear; underwear, 
underclothing and lingerie; swimming wear; bathing 
wear; pyjamas; nightwear; dressing gowns; all 
included in class 25.

הלבשה, נעליים וכיסויי ראש; תחתונים, הלבשה תחתונה ולבני
נשים; בגדי שחייה; בגדי רחצה; פיג'מות; בגדי לינה; חלוקי

בית; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hunkemoller B.V.

Address: Liebergerweg 28, 1221 JS HILVERSUM, 
Netherlands

Identification No.: 800365

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 MARK IS IN BLOCK LETTERS הסימן הינו באותיות דפוס בלבד

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221593 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 61829/07/2010



Business intermediary services relating to purchase 
and sales of bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, handbags, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, clothing, shoes and headgear, underwear, 
underclothing and lingerie, swimming wear, bathing 
wear, pyjamas, nightwear, dressing gowns; retail 
services in the field of bleaching preparations and 
other substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, handbags, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, clothing, shoes and headgear, underwear, 
underclothing and lingerie, swimming wear, bathing 
wear, pyjamas, nightwear, dressing gowns; 
promotion; all included in class 35.

שירותי תיווך עסקי הקשורים לרכישה ומכירות של תכשירי
הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה, תכשירי ניקיון,
הברקה, צחצוח ומירוט, סבונים, בשמים, שמנים אתריים,

קוסמטיקה, תחליבי שיער, תכשירים לניקוי שיניים, עור וחיקויי
עור, ומוצרים שנעשו מחומרים אלה, תיקי יד, מזוודות ותיקי
נסיעה, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה, הלבשה, נעליים
וכיסויי ראש, תחתונים, הלבשה תחתונה ולבני נשים, בגדי
שחייה, בגדי רחצה, פיג'מות, בגדי לינה, חלוקי בית; שירותי
קמעונאות בתחום תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש
בכביסה, תכשירי ניקיון, הברקה, צחצוח ומירוט, סבונים,

בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער, תכשירים
לניקוי שיניים, עור וחיקויי עור, ומוצרים שנעשו מחומרים אלה,
תיקי יד, מזוודות ותיקי נסיעה, מטריות, שמשיות ומקלות
הליכה, הלבשה, נעליים וכיסויי ראש, תחתונים, הלבשה

תחתונה ולבני נשים, בגדי שחייה, בגדי רחצה, פיג'מות, בגדי
לינה, חלוקי בית; קידום; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hunkemoller B.V.

Address: Liebergerweg 28, 1221 JS HILVERSUM, 
Netherlands

Identification No.: 800365

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 MARK IS IN BLOCK LETTERS הסימן הינו באותיות דפוס בלבד

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

Trade Mark No. 221594 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 61929/07/2010



Tires for vehicle wheels; tyres for vehicle wheels; 
treads for vehicles (roller belts); treads for vehicles 
(tractor type); casings for pneumatic tires (tyres); 
treads for retreading tires (tyres); pneumatic tires 
(tyres); tyres, solid, for vehicle wheels; vehicle wheel 
tires (tyres); inner tubes for pneumatic tires (tyres); all 
included in class 12.

גלגלים לגלגלי רכב; צמיגים לגלגלי רכב; הילוכים לכלי רכב
(חגורות רולר); הילוכים לכלי רכב (מסוג טרקטור); עטיפות
לגלגלים פנאומטיים (צמיגים); הילוכים לחידוש גלגלים

(צמיגים); גלגלים פנאומטיים (צמיגים); צמיגים, מוצקים, לגלגלי
רכב; צמיגים לגלגלי רכב (צמיגים); צמיגים פנימיים לגלגלים

פנאומטיים (צמיגים); הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COOPER CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE 
COMPANY LTD.

Address: NO. 98, NAN SHAN ROAD NORTH, 
Rongcheng city, Shandong province, People's Republic 
of China

Identification No.: 800370

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221596 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 62029/07/2010



Silicone-based chemical products, in particular 
silanes, siloxanes, fluorosilicones, copolymers of 
siloxanes with organic polymers, reaction products of 
silicon-based chemical products with organic 
polymers, silicon-based plastics in the form of 
artificial and synthetic resins, powders, liquids or 
plastics and hyperpure silicon, for use in or as 
additives for concrete, gypsum and masonry, 
additives in cosmetic and pharmaceutical 
formulations and processes, including shampoos, 
conditioners, skin care compositions and lotions, 
adhesive substances used in industry, including 
adhesives for varnished electrical tapes, pressure-
sensitive tapes and for bonding elastomers to metals, 
anti-floating agents for use in paints, antifoam, 
defoam and foam-control agents, catalysts for 
polymerizing siloxanes, emulsifiers, hammer finish 
additives for paints, heat transfer fluids, impregnants 
for softening and waterproofing leather, laminating 
resins, mica bonding resins, molding compounds, 
paper coatings, chemicals for use in photography, 
potting and embedding compounds, release agents 
for rubber and plastic molding and for baking bread 
and other foods, wood treatment materials and 
additives for them, semiconductor raw materials, 
silicone ingredients for polishing tissues, including 
those for the polishing of glass surfaces, sterilizing 
fluids for electrically heated oil sterilizers, surfactants 
for use in the manufacture of urethane foam, tanning 
substances, chemical vehicles for formulating paints, 
water-repellent preparations for fabrics, masonry and 
ceramics; wetting agents; potting material; all 
included in class 1.

כימיקלים מבוססי-סיליקון (צורן), ובמיוחד סילנים, סילוקסאנים,
פלואורו-סיליקונים, קופולימרים של סילוקסאנים עם פולימרים
אורגניים, מוצרי תגובה של כימיקלים מבוססי-סיליקון עם

פולימרים אורגניים, חומרים פלסטיים מבוססי-סיליקון בצורת
שרפים מלאכותיים, סינתטיים, אבקות, נוזלים, או חומרים
פלסטיים וסיליקון טהור, לשימוש בבטון, בגבס, בבנייה או
כתוספים לכל אלה, תוספים למתכונים ולתהליכי רוקחות

וקוסמטיקה, כולל תכשירים לרחיצת שיער, מרככי שיער ועור,
תרכובות ותרחיצים לטיפול בעור, חומרי הדבקה לשימוש

בתעשייה, כולל דבקים לסרטי חשמל מצופים, סרטים רגישי-
לחץ ולהדבקת אלסטומרים למתכות, חומרים נוגדי-ציפה
לשימוש בצבעים ובחומרים לבקרת/ להסרת קצף, זרזים

לפלמור סילוקסאנים, מתחלבים, תוספי גימור-פטיש לצבעים,
נוזלים להעברת חום, תכשירים לריכוך עור ולחיסונו מפני
,(mica) ספיגת מים, שרפי ריבוד, שרפים להדבקת נציץ
תרכובות יציקה, ציפויי נייר, כימיקלים לצילום, תרכובות
מילוי/שיבוץ, חומרי שחרור ליציקת גומי/חומרים פלסטיים

ולאפיית לחם ודברי מזון אחרים, חומרים לטיפול בעץ ותוספים
לחומרים אלה, חומרי גלם לחצאי-מוליכים, רכיבי סיליקון

למגבוני הברקה, לרבות מגבונים להברקת זכוכית, נוזלי חיטוי
לשמני-חיטוי מחוממים בחשמל, חומרים פעילי-פנים לייצור קצף

אורתאן, חומרים לעיבוד עורות, תכשירים כימיים למתכון
צבעים, תכשירים דוחי-מים לבדים, לבנייה ולקרמיקה; חומרי

הרטבה; חומרי מילוי; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

The mark is limited to the colour orange as shown in 
the  mark.

הסימן מוגבל לצבע כתום 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

Trade Mark No. 221597 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 62129/07/2010



Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

י"ח אב תש"ע - 62229/07/2010



Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colouring 
matters, dye-stuffs; mordants; natural resins; heat 
resistant paints, weather resistant paints, electrical 
varnishes, paints and natural resins, preparations for 
coating concrete, metal and masonry in the nature of 
paints; all included in class 2.

צבעים, חומרי ציפוי, לכות; חומרי שימור נגד חלודה ולהגנה על
עץ; חומרים ותכשירי צביעה; חומרי עיכול; שרפים טבעיים;
צבעים עמידים בחום, צבעים עמידים במזג-אוויר, חומרי ציפוי
למוצרי חשמל, צבעים ושרפים טבעיים, חומרים וצבעים לציפוי

בטון, מתכת ובנייה; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

The mark is limited to the colour orange as shown in 
the  mark.

הסימן מוגבל לצבע כתום 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

Trade Mark No. 221599 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 62329/07/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; in 
International Class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים;
הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

The mark is limited to the colour orange as shown in 
the  mark.

הסימן מוגבל לצבע כתום 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

Trade Mark No. 221600 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 62429/07/2010



Gutta percha, India rubber, balata and substitutes, 
articles made from these substances; plastics in the 
form of sheets, blocks and rods, being for use in 
manufacture; materials for packing, stopping, 
bonding or insulating; dielectric sealing compositions; 
dielectric potting materials and dielectric 
encapsulating materials; elastomeric electric 
insulation; electricians rubber tape; sealing 
compositions for expansion and control joints, for 
precast concrete panel joints, curtain wall and mullion 
joints, for gasketing, filleting and caulking, for glazing; 
dielectric sealing compositions; pipes of rubber; 
encapsulating materials; rubber caulk and rubber 
sealer; all included in class 17.

גוטה-פרשה, גומי טבעי, בלטה (balata) ותחליפיהם, פריטים
העשויים מחומרים אלה; חומרי גלם פלסטיים בצורת גיליונות,

בלוקים ומוטות; חומרים המשמשים לאריזה, לחסימה,
להדבקה, לבידוד; תרכובות איטום מבודדות (חשמל); חומרי
מילוי ליציקת כליאה (encapsulating) מבודדים; חומרי בידוד
(חשמל) אלסטומריים; סרטי גומי לחשמלאים; תרכובות איטום
לחיבורי התפשטות, בקרה, לוחות בטון יצוקים מראש, מחיצות,
חלונות, תרכובות לייצור אטמים, למילוי פינות, לאיטום גופי
ספינות, לזיגוג; תרכובות איטום מבודדות (חשמל); צינורות
גומי; חומרים ליציקת כליאה; גומי לאיטום גופי ספינות וחומרי

איטום עשויים גומי; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

The mark is limited to the colour orange as shown in 
the  mark.

הסימן מוגבל לצבע כתום 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

Trade Mark No. 221601 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 62529/07/2010



Industrial oils and greases (other than edible oils and 
fats and essential oils), lubricants; dust laying and 
absorbing compositions; lubricants for moving 
metallic parts and for plastic bearing surfaces, 
waxes, valve lubricants, stopcock greases, high 
vacuum greases for use in sealing and lubricating 
joints in vacuum systems; all included in class 4.

משחות סיכה ושמנים תעשייתיים (למעט שמנים, שומני מאכל
ושמנים אתריים); חומרי סיכה; רכובות להשקעה לספיקת אבק;
חומרי סיכה לחלקי מתכת נעים ולמשטחים פלסטיים חשופים
לחיכוך, דונגים, שמני שסתומים, משחות סיכה לברזים, משחות
סיכה עמידות בוואקום גבוה לאיטום, לסיכת חיבורים במערכות

וואקום; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

The mark is limited to the colour orange as shown in 
the  mark.

הסימן מוגבל לצבע כתום 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

Trade Mark No. 221602 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 62629/07/2010



Building materials in rubber, rubber substitutes 
composed of or comprising organosilicon polymers; 
cement, lime, mortar and plaster; asphalt, pitch and 
bitumen; forms fabricated of organosillicon polymers 
in the forms of tubes, rods, sheets and the like; all 
included in class 19.

חומרי גומי לבנייה, תחליפי גומי העשויים פולימרים של
תרכובות סיליקון אורגניות; מלט, סיד, טיח וגבס; אספלט, זפת,
ביטומן; צינורות, מוטות גיליונות ודומיהם העשויים פולימרים
של תרכובות סיליקון אורגניות; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

The mark is limited to the colour orange as shown in 
the  mark.

הסימן מוגבל לצבע כתום 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

Trade Mark No. 221603 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 62729/07/2010



Fumigants for use in agriculture, horticulture and 
home and garden; herbicides, fungicides;  
insecticides, pesticides and preparations for 
destroying vermin for use in agriculture, horticulture 
and home and garden; included in class 5.

חומרי חיטוי כימיים נדיפים לשימוש בחקלאות, גננות ובית וגן;
חומרים קוטלי עשבים, קוטלי פטריות, מדבירי חרקים, מדבירי
מזיקים ותכשירים להשמדת מזיקים לשימוש בחקלאות, גננות

ובית וגן; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 11/12/2008, No. 77/631553 ארה"ב , 11/12/2008 , מספר 77/631553

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: Arysta Lifescience Corporation

Address: 8-1, Akashi-cho  , Chuo-Ko, Tokyo 104-6591, 
Japan

Identification No.: 54723

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

Trade Mark No. 221606 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 62829/07/2010



Fertilizers; included in class 1. מדשנים; נכלל בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

U.S.A. , 11/12/2008, No. 77/631553 ארה"ב , 11/12/2008 , מספר 77/631553

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: Arysta Lifescience Corporation

Address: 8-1, Akashi-cho  , Chuo-Ko, Tokyo 104-6591, 
Japan

Identification No.: 54723

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

Trade Mark No. 221607 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 62929/07/2010



Alcoholic beverages; alcoholic cocktail mixes; 
tequila ; all included in class 33

משקאות אלכוהוליים; תערובות קוקטילים אלכוהוליים; טקילה;
הכל כלול בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

Address: Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, 
Jalisco , 45601, Mexico

Identification No.: 800099

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

JOSE CUERVO BLACK

Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221608 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63029/07/2010



Transport. packaging and storage of goods; 
freighting; maritime transport, transport by truck, 
railway transport, rental of storage containers, rental 
of warehouses; storage of goods, transport and 
storage information; navigation services; freight 
brokerage, transport brokerage, shipping brokerage; 
passenger transport by boat; boat rental; pleasure 
boat travel services; arranging of cruises; travel 
agency services with the exception of hotel and 
boarding-house reservations, travel arrangement; all 
included in class 39.

הובלה, אריזה ואחסון של טובין; שירותי מטען; הובלה ימית,
הובלה באמצעות משאית, הובלה באמצעות מסילה, השכרה
של מיכלי אחסון, השכרה של מחסנים; אחסון של טובין, מידע
בנוגע להובלה ולאחסוון; שירותי ספינות; תיווך מטען, תיווך
הובלה, תיווך השטה, הובלת נוסע באמצעות אוניה; השכרת
אוניה; שירותי נסיעה באוניות תענוגים; ארגון של הפלגות;
שירותי סוכנות נסיעות למעט הזמנת ושמירת מקומות בבית

מלון והאכסניה, ארגון נסיעה; כולם כלולים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MSC Mediterranean Shipping Company 
Holding S.A.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 60233

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

MSC

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221615 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63129/07/2010



Cosmetics and makeup, soaps, perfumery, essential 
oils, hair lotions, dentifrices; all included in class 3.

תמרוקים ואיפור, סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תרחיצי
שיער, תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REVLON COLORBURST

Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221622 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63229/07/2010



Telecommunication equipment, namly software for 
monitoring, measuring, analyzing, evalution of quality 
of service performance evalution and reporting 
extractable information from telecommunication 
networks and particulary from public switched 
telephone networks (PSTN) and mobile networks; all 
included in class 9.

ציוד תקשורת, הכולל תוכנה לניטור, מדידה, ניתוח, הערכת
איכות שירות, הערכת ביצועים ודיווח של מידע שניתן להוציאו
PSTN מרשתות תקשורת, ובציוחד רשתות תקשורת מסוג

ורשתות ניידות; הנכללים כולם בסיווג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ECtel LTD. שם: אי.סי.טל בע"מ

Address:  ישראל49517  , פתח תקוה, 43רחוב הסיבים , כתובת : רחוב הסיבים 43  , פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520044462מספר זיהוי: 520044462

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alef. Gimel. - Intellectual Property Consulting Lt

Address: P.O.B. 2079, Rehovot, 76120, Israel

שם: א.ג. - ייעוץ לקניין רוחני בע"מ

כתובת : ת.ד.2079, רחובות, 76120, ישראל

IMPACTVIEW

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221634 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63329/07/2010



Telecommunication equipment, namely, software for 
fraud detection, fraud prevention, financial 
management across telecommunication networks, 
monitoring. measuring, analyzing, and reporting 
information extracted from telecommunication 
networks; all included in calss 9.

ציוד תקשורת, הכולל תוכנה לגילוי הונאות, מניעת הונאות,
ניהול פיננסי של רשתות תקשורת, ניטור, מדידה, ניתוח, ניהול

רשתי ודיווח של מידע שניתן להוציאו מרשתות תקשורת;
הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ECtel LTD. שם: אי.סי.טל בע"מ

Address:  ישראל49517  , פתח תקוה, 43רחוב הסיבים , כתובת : רחוב הסיבים 43  , פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520044462מספר זיהוי: 520044462

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alef. Gimel. - Intellectual Property Consulting Lt

Address: P.O.B. 2079, Rehovot, 76120, Israel

שם: א.ג. - ייעוץ לקניין רוחני בע"מ

כתובת : ת.ד.2079, רחובות, 76120, ישראל

RISKVIEW

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221635 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63429/07/2010



Telecommunication equipment, namely, hardware 
and software for monitoring, measuring, analyzing, 
and reporting any extractable information from mobile 
telecommunication networks, including visited mobile 
networks; all included in class 9.

ציוד תקשורת, הכולל תוכנה וחומרת מחשב לניטור, מדידה,
ניתוח, ניהול רשתי ודיווח של מידע שניתן להוציאו מרשתות
תקשורת ניידת הכוללות רשתות תקשורת זרות בהן נמצאים

המנויים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ECtel LTD. שם: אי.סי.טל בע"מ

Address:  ישראל49517  , פתח תקוה, 43רחוב הסיבים , כתובת : רחוב הסיבים 43  , פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520044462מספר זיהוי: 520044462

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alef. Gimel. - Intellectual Property Consulting Lt

Address: P.O.B. 2079, Rehovot, 76120, Israel

שם: א.ג. - ייעוץ לקניין רוחני בע"מ

כתובת : ת.ד.2079, רחובות, 76120, ישראל

ROAMVIEW

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221636 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63529/07/2010



Telecomunication equipment, namely software for 
monitoring, measuring, analyzing, managing, builling 
verification, and reporting extractable information 
from telecommunication networks; all included in 
class 9.

ציוד תקשורת, הכולל תוכנה לניטור, מדידה, ניתוח, ניהול
רשתי, אימות חיובים ודיווח של מידע שניתן להוציאו מרשתות

תקשורת; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ECtel LTD. שם: אי.סי.טל בע"מ

Address:  ישראל49517  , פתח תקוה, 43רחוב הסיבים , כתובת : רחוב הסיבים 43  , פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520044462מספר זיהוי: 520044462

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alef. Gimel. - Intellectual Property Consulting Lt

Address: P.O.B. 2079, Rehovot, 76120, Israel

שם: א.ג. - ייעוץ לקניין רוחני בע"מ

כתובת : ת.ד.2079, רחובות, 76120, ישראל

BILLVIEW

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221638 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63629/07/2010



Dermatology Preparation for skin care; all in class 3. תכשיר דרמוקוסמטי לטיפול בעור; נכלל בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MACCABICARE LTD שם: מכביקאר בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513671297מספר זיהוי: 513671297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נ.י.פ, קומה 19 רחוב יצחק שדה 17, תל אביב,
67775, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word DERMA separately, but in 
the combination of the mark.

DERMA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

דרמה סב
DERMA SEB

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221674 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63729/07/2010



Dermatology Preparation for skin care; all in class5. תכשיר דרמוקוסמטי לטיפול בעור; נכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MACCABICARE LTD שם: מכביקאר בע"מ

Address: תל אביב, ישראל כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513671297מספר זיהוי: 513671297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נ.י.פ, קומה 19 רחוב יצחק שדה 17, תל אביב,
67775, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word DERMA separately, but in 
the combination of the mark.

DERMA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

דרמה סב
DERMA SEB

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221675 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63829/07/2010



All kinds of phones including cellular phones and 
wireeless phones and additional appliances in the 
telecommunication and communication areas; 
included in class 9.

מכשירי טלפון למינהים לרבות טלפונים אלחוטיים וטלפונים
סלולאריים, ומוצרים נוספים בתחום התקשורת והטלפוניה;

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: The New Solgood Communications 1993 Ltd. שם: סולגוד תקשורת החדשה 1993 בע"מ

Address: כתובת : שד' שאול המלך 8, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511778599מספר זיהוי: 511778599

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

SKM

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221676 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 63929/07/2010



Equipment and systems comprised of machinery for 
making solar instruments and materials, namely, for 
making photovoltaic solar generators, for making 
photovolataic solar cells, for making inverters, for 
making direct current cables and for making solar 
radiation related monitoring and tracking systems, all 
for the construction and manufacturing of machines 
and instruments for the generation and 
transformation of electricity from solar energy; 
semiconductor wafer processing equipment; 
equipment and systems comprised of machinery for 
making flat panel displays; plasma etchers and 
chemical mechanical polishers; all included in calss 
7.

ציוד ומערכות הכוללים מכונות לייצור מערכות וחומרים סולריים,
דהיינו, ליצור גנרטורים סולריים פוטואלקטריים, ליצור תאים
סולריים פוטואלקטריים, ליצור ממרים, ליצור כבלים של זרם
ישיר ויצור מערכות מעקב ופיקוח הנוגעים לקרינה סולרית,

כולם לבנייה וייצור מכונות וכלים עבור יצירה וטרנספורמציה של
חשמל מאנרגיה סולרית; ציוד לעיבוד של שבבים מוליכים

למחצה, ציוד ומערכות הכוללים מכונות לייצור צגים שטוחים;
חרטי פסמה ומלטשים כימיים מכאניים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

U.S.A. , 29/01/2009, No. 77/659605 ארה"ב , 29/01/2009 , מספר 77/659605

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: APPLIED MATERIALS, INC.

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 14604

(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

Trade Mark No. 221677 מספר סימן

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 64029/07/2010



Footwear; shoes; slippers; boots and sandals for 
men and women; all included in class 25.

הנעלה; נעליים; נעלי בית; מגפיים וסנדלים לגברים ולנשים;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HENRICH & CIA LTDA

Address: RODOVIA BR 116, KM 221, No 9600 , DOIS 
IRMAOS/RS,  93950000, Brazil

Identification No.: 800383

HENRICH & CIA LTDA

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

CARRANO

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221678 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 64129/07/2010



Educational services, namely, providing courses of 
instruction in the form of classes, workshops, 
coaching, and seminars and in the field of basic 
business knowledge and entrepreneurial skills all 
included in class 41

שירותי חינוך, שהם, אספקת קורסי הדרכה בצורת כיתות,
סדנאות, אימון אישי וסמינרים וכן בתחום ידע עסקי בסיס

ומיומנוית יזמות הנכללים כולם בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NETWORK FOR TEACHING 
ENTREPRENEURSHIP

Address: 120 WALL STREET, 29TH FLOOR, NEW 
YORK, NY , 10005, U.S.A.

Identification No.: 800384

non-profit corporation NEW YORK

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 29/01/2009, No. 77/659034 ארה"ב , 29/01/2009 , מספר 77/659034

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

IPROFIT

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221679 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 64229/07/2010



Motor vehicles;  included in class 12 כלי רכב;  הנכללים  בסוג 12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, 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

ALASKA

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221680 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 64329/07/2010



Deodorants, anti-perspirants, shower gel, bath 
preparations, skin care products; all included in class 
3.

דיאודורנטים, מונעי הזעה, ג'ל למקלחת, תכשירים לאמבט,
מוצרים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TWIST

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221683 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 64429/07/2010



Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, תמציות שמנים, תכשירי קוסמטיקה; מי קולון,
מי טואלט, תרסיסי בושם לגוף; שמנים, משחות ותחליבים

לעור; קצף גילוח, ג'ל גילוח, תחליבים לפני ולאחר גילוח; אבקת
טלק; תכשירים לאמבט ולמקלחת; תחליבים לשיער; משחות
שיניים; מי-פה לא רפואיים; דאודורנטים; תכשירים מונעי הזעה
לשימוש אישי; תכשירי טואלט לא רפואיים; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REXONA

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221684 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 64529/07/2010



Candy, confectionary, chewing gum; all included in 
class 30.

סוכריות, דברי מתיקה, גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street  , New York, New York, 
10004-2109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בזוקה

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221685 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 64629/07/2010



Candy, confectionary, chewing gum; all included in 
class 30.

סוכריות, דברי מתיקה, גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street  , New York, New York, 
10004-2109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BAZOOKA

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221686 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 64729/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 29/12/2008, No. 77640402 ארה"ב , 29/12/2008 , מספר 77640402

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Data mining software system and wireless location 
platform that provides mobile network intelligence, 
real time tracking of mobile phones, and generates 
wireless geofences; all included in class 09.

מערכת תוכנה עבור כרית נתונים ופלטפורמה מקומית
אלחוטית המספקת משכל רשת נייד, מעקב בזמן אמת של
טלפוני נייד, והמייצרת גדרות גלובליות אלחוטיות; הנכללים

כולם בסוג  09.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TruePosition, Inc

Address: Suite 200, 1000 Chesterbrook Boulevard, 
Berwyn PENNSYLVANIA , 19312, U.S.A.

Identification No.: 800387

A company incorporated under the laws of Delaware

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LOCINT

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221687 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 64829/07/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 29/12/2008, No. 77640402 ארה"ב , 29/12/2008 , מספר 77640402

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Data mining, profiling, and analysis of location and 
calling activities of mobile phone users based on 
movement and calling activity through the use of a 
map-based graphic interface; tracking the location of 
mobile phones in real time; all included in class 42.

כרית נתונים, יצירת פרופיל, וניתוח מיקום ופעילות קריאה של
משתמשי טלפון נייד המבוסס על תנועה ופעילות קריאה

באמצעות שימוש בממשק גרפי המבוסס על מפות; מעקב אחר
המיקום של טלפוני נייד בזמן אמת; הנכללים כולם בסוג  42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TruePosition, Inc

Address: Suite 200, 1000 Chesterbrook Boulevard, 
Berwyn PENNSYLVANIA , 19312, U.S.A.

Identification No.: 800387

A company incorporated under the laws of Delaware

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LOCINT

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221688 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 64929/07/2010



Class: 5 סוג: 5

European Community Trade Mark , 19/05/2009, No. 
008309494

איחוד האירופי לסימני מסחר , 19/05/2009 , מספר
008309494

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sanitary preparations for medical purposes, 
vaccines, plasters for medical purposes, material for 
dressings, liquid dressings, eye-wash, disinfectants; 
eyepatches for medical purposes; poultices, corn 
remedies lotions for pharmaceutical and veterinary 
purposes, surgical cloth (tissues); all included in 
class 5.

תכשירים סניטריים למטרות רפואיות, חיסונים, פלסטרים
למטרות רפואיות, חומר לחבישות, חבישות נוזליות, שטיפת
עיניים, חומרי חיטוי; רטיות לעיניים למטרות רפואיות; רטיות
חמות, תרחיצי יבלות תרופתיים למטרות רוקחיות ווטרינריות,

מטלית כירורגית (רקמות); הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ORGANES TISSUS REGENERATION 
REPARATION REMPLACEMENT

Address: 4 RUE FRANCAISE, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 800388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CACIPLIQ

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221689 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 65029/07/2010



Class: 42 סוג: 42

European Community Trade Mark , 05/03/2009, No. 
008137986

איחוד האירופי לסימני מסחר , 05/03/2009 , מספר
008137986

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Scientific and technological services as well as 
research services namely research and development 
of new products, research in the medical field, 
chemical research, biological and pharmaceutical 
research, scientific research for medical purposes; 
computer software and database design and 
development; hosting computer sites; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים וכן שירותי מחקר דהיינו מחקר
ופיתוח של מוצרים חדשים, מחקר בתחום הרפואי, מחקר כימי,
מחקר ביולוגי ורוקחי, מחקר מדעי למטרות רפואיות; תכנת
מחשב ועיצוב ופיתוח בסיס נתונים; אירוח אתרי מחשב;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ORGANES TISSUS REGENERATION 
REPARATION REMPLACEMENT

Address: 4 RUE FRANCAISE, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 800388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OTR3

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221701 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 65129/07/2010



Printed matter, writing instruments, pouches for 
writing instruments; gift cases for writing instruments; 
ink and refills, stationery; writing cases, personal 
organisers, desk sets, pens, pencils; pen and pencil 
holders; paperweights, diaries; inkwells and ink 
stands; passport holders, cheque book holders, 
cheque book covers; pen and pencil cases; 
document holders and cases, albums; bookends; pen 
nibs; money clips; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 16.

פריטי דפוס, מכשירי כתיבה, פאוצ'ים עבור מכשירי כתיבה;
מארזי מתנה עבור כלי כתיבה; דיו ומילויים, נייר מכתבים;

נרתיקי כתיבה, ארגוניות אישיות, מערכות משרדיות לשולחן,
עטים, עפרונות; מחזיקי עטים ועפרונות; משקולות נייר, יומנים;
קסתות דיו ומעמדים לדיו; נרתיקים לדרכון, נרתיקים לפנקסי

צ'קים, כיסויים לפנקסי צ'קים; קלמרים לעטים ועפרונות; מחזיקי
ונרתיקי מסמכים, אלבומים; תומכי ספרים; ציפורני עטים;
אטבים לכסף; חלקים ואביזרים לכל הטובין הנאמרים לעיל;

כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALFRED DUNHILL LIMITED

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 493

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE WHITE SPOT

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221708 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 65229/07/2010



Smokers' articles, pipes and matches; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 34.

פריטים לעישון, מקטרות וגפרורים למעשנים; חלקים ואביזרים
לכל הטובין הנאמרים לעיל; כולם נכללים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALFRED DUNHILL LIMITED

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 493

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE WHITE SPOT

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221709 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 65329/07/2010



Solar cells; electronic sensors for measuring solar 
radiation; photovoltaic cells and modules; integrated 
circuits; flat panel displays; semiconductor wafer 
processing components, namely epitaxial reactors, 
chemical vapor deposition reactors, physical vapor 
deposition ractors, ion implanters; and operational 
software and sold as a component of the foregoing; 
all for the processing and production of 
semiconductor substrates, thin films, silicon discs ad 
wafers;  all included in class 9.

תאים סולריים; חיישנים אלקטרוניים למדידת קרינה סולרית;
תאים ומודולים פוטואלקטריים; מעגלים משולבים; צגים

שטוחים; רכיבים לייצור שלשבבים מוליכים למחצה, דהיינו,
ריאקטורים אפיטקסיים, ריאקטורים לזיקוק כימי על ידי איוד,
ריאקטרוים לזיקוק פיזיקאלי על ידי איוד, משתילי יונים; ותוכנה
תפעולית נמכרת כרכיב לנזכרים לעיל; כולם לעיבוד וייצור מצעי
מוליכים מחיצה, שכבות דקות, דיסקים ושבבי סיליקון; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 29/01/2009, No. 77/659605 ארה"ב , 29/01/2009 , מספר 77/659605

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: APPLIED MATERIALS, INC.

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 14604

(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

Trade Mark No. 221713 מספר סימן

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 65429/07/2010



Maintenance and repair of semiconductor processing 
and production equipment; maintenance and repair 
of solar production equipment in int. class 37.

תחזוקה ותיקון ציוד ייצור ועיבוד של מוליכים למחצה; תחזוקה
ותיקון ציוד לייצור סולרי בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

U.S.A. , 29/01/2009, No. 77/659605 ארה"ב , 29/01/2009 , מספר 77/659605

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: APPLIED MATERIALS, INC.

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 14604

(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

Trade Mark No. 221714 מספר סימן

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 65529/07/2010



Product that fitted on taps and it is a water saving 
technology; and it is an assistive technology solution 
for people with disability; included in class 11.

מוצר המורכב על ברז מים והוא משמש לחסכון במים; בנוסף
משמש המוצר כפתרון טכנולוגי לאנשים עם קשיי יכולת פיזיים;

הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Cohen  Jacob שם: כהן יעקב

Address: 7 Nili, Tel-Aviv, 66878, Israel כתובת : ניל"י 7, תל אביב, 66878, ישראל

Identification No.: 051722932מספר זיהוי: 051722932

Name: Amos Cohen שם: עמוס כהן

Address: 7 Nili, Tel-Aviv, 66878, Israel כתובת : ניל"י 7, תל אביב, 66878, ישראל

Identification No.: 022701940מספר זיהוי: 022701940

Trade Mark No. 221720 מספר סימן

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 65629/07/2010



Flashlights; included in class 11. פנסים; נכלל בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Leatherman Tool Group, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 18450

(Oregon Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SERAC

Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221725 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 65729/07/2010



Maintenance and repair of semiconductor processing 
and production equipment; maintenance and repair 
of solar production equipment in int. class 37.

תחזוקה ותיקון ציוד ייצור ועיבוד של מוליכים למחצה; תחזוקה
ותיקון ציוד לייצור סולרי; נכלל בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: APPLIED MATERIALS, INC.

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 14604

(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

SUNFAB

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221727 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 65829/07/2010



Solar cells; electronic sensors for measuring solar 
radiation; photovoltaic cells and modules; integrated 
circuits; flat panel displays in int. class 9.

תאים סולריים; חיישנים אלקטרוניים למדידת קרינה סולרית;
תאים ומודולים פוטואלקטריים; מעגלים משולבים; צגים

שטוחים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: APPLIED MATERIALS, INC.

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 14604

(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

SUNFAB

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221728 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 65929/07/2010



Equipment and systems comprised of machinery for 
making solar instruments and materials, namely, for 
making photovoltaic solar generators, for making 
photovoltaic solar cells, for making inverters, for 
making direct current cables and for making solar 
radiation-related monitoring and tracking systems, all 
for the construction and manufacturing of machines 
and instruments for the generation and 
transformation of electricity from solar energy; 
semiconductor wafer processing equipment, and 
components, namely; epitaxial reactors, chemical 
vapor deposition reactors, physical vapor deposition 
reactors, plasma etchers,ion implanters, and 
chemical mechanical polishers; and operational 
software sold as a component of the foregoing; all for 
the processing and production of semiconductor 
substrates, thin films, silicon discs and wafers; 
equipment and systems comprised of machinery for 
making flat panel displays in class 7.

ציוד ומערכות הכוללים מכונות לייצור מערכות וחומרים סולריים,
דהיינו, ליצור גנרטורים סולריים פוטואלקטריים, ליצור תאים
סולריים פוטואלקטריים, ליצור ממרים, ליצור כבלים של זרם
ישיר ויצור מערכות מעקב ופיקוח הנוגעים לקרינה סולרית,

כולם לבנייה וייצור מכונות ומערכות עבור יצירה וטרנספורמציה
של חשמל מאנרגיה סולרית; ציוד לייצור של שבבים מוליכים
למחיצה, ורכיבים, דהיינו ריאקטורים אפיטקסיים, ריאקטורים

לזיקוק כימי על ידי איוד, ריאקטורים לזיקוק פיזיקלי על ידי איוד,
חרטי פלסמה, משתילי יונים, ומבריקים כימיים מכנים; ותוכנה

תפעולית נמכרת לנזכרים לעיל; כולם לעיבוד ויצור מצעי
מוליכים מחיצה, שכבות דקות, דיסקים ופיסות סיליקון; ציוד
ומערכות כוללים מכונות ליצירת צגים שטוחים; הנכללים בסוג

.7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: APPLIED MATERIALS, INC.

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 14604

(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

SUNFAB

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221729 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 66029/07/2010



Transport, civil aviation, arrangement of travel, 
journey and vacation, tourism and recreation 
services, both inside and outside israel, all included 
in class 39

הובלה, תעופה אזרחית, ארגון נסיעות, טיולים וחופשות
ושירותי תיירות ונופש, בישראל ומחוצה לה; הנכללים כולם

בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: blik tourism and technology inc. שם: בליק תיירות וטכנולוגיה בע"מ

Address: כתובת : פינסקר 2, תל אביב, 63322, ישראל

Identification No.: 514273556מספר זיהוי: 514273556

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daraznin & Co., Advs.

Address: 11Menachem Begin Street, Ramat Gan, 52681, 
Rogovin Tidhar Tower, Israel

שם: דרזנין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב מנחם בגין 11,, רמת גן, 52681, נגדצ רטגטבעו
צדהר, ישראל

בליק
Blik

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221738 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 66129/07/2010



Wholesale and retail trade of services of transport, 
civil aviation, arrangement of travel, journey and 
vacation and tourism and recreation, both inside and 
outside israel; all included in class 35

סחר סיטונאי וקמעונאי בשירותי הובלה, תעופה אזרחית, ארגון
נסיעות, טיולים וחופשות ותיירות ונופש, בישראל ומחוצה לה;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: blik tourism and technology inc. שם: בליק תיירות וטכנולוגיה בע"מ

Address: כתובת : פינסקר 2, תל אביב, 63322, ישראל

Identification No.: 514273556מספר זיהוי: 514273556

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daraznin & Co., Advs.

Address: 11Menachem Begin Street, Ramat Gan, 52681, 
Rogovin Tidhar Tower, Israel

שם: דרזנין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב מנחם בגין 11,, רמת גן, 52681, נגדצ רטגטבעו
צדהר, ישראל

בליק
Blik

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221739 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 66229/07/2010



Computer based services, including online, for the 
purpose of commerce, order and provision of 
information related to transport, civil aviation, travel, 
journey, vacation, tourism and recreation services, 
both inside and outside israel; all included in class 42

שירותים ממוחשבים, לרבות מקוונים, לשם סחר, הזמנה
ואספקת מידע הנוגע לשירותי הובלה, צעופה אזרחית, נסיעות,
טיולים וחופשות ושירותי תיירות ונופש, בישראל ומחוצה לה;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: blik tourism and technology inc. שם: בליק תיירות וטכנולוגיה בע"מ

Address: כתובת : פינסקר 2, תל אביב, 63322, ישראל

Identification No.: 514273556מספר זיהוי: 514273556

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daraznin & Co., Advs.

Address: 11Menachem Begin Street, Ramat Gan, 52681, 
Rogovin Tidhar Tower, Israel

שם: דרזנין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב מנחם בגין 11,, רמת גן, 52681, נגדצ רטגטבעו
צדהר, ישראל

בליק
Blik

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221740 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 66329/07/2010



Telecommunication equipment, namely, multiplexers, 
swiches for digital subscriber line (xDSL) 
communications, swiches for asynchronous transfer 
mode (ATM) communications, switches for plain old  
telephone services (POTS) communications, 
switches for optical communications, routers, street 
cabinets for communications, power cabinets, home 
gateways for communications, integrated access 
devices (IAD), cellular equipment and installations, 
optical nodes for use in optical communications 
networks, customer premises equipment (CPE) for 
electronic and/or optical communications, modems, 
integrated circuits and interfaces, software for 
managing communication networks, software for 
managing energy in communication networks; all 
included in l class 9

ציוד תקשורת, דהיינו, מרבבים, מתגים לתקשורת מסוג קו מנוי
דיגיטלי (xDSL), מתגים לתקשורת מסוג העברה בלתי
סינכרונית(ATM), מתגים לתקשורת למתן שירותי טלפון

פשוטים (POTS), מתגים לתקשורת אופטית, נתבים, ארונות
רחוב לתקשורת, שערי תקשורת בכניסה לבית הלקוח, התקני

גישה משולבים, ציוד ומתקנים סלולאריים, מכשירי צומת
לתקשורת אופטית לשימוש ברשתות תקשורת אופטית, ציוד
לאזור המנוי (CPE) עבור תקשורת אופטית ו/או אלקטרונית,
מודמים, מעגלים משולבים וממשקים, תוכנה לניהול רשתות
תקשורת, תוכנה לניהול משק האנרגיה ברשתות תקשורת;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ECI TELECOM LTD. שם: אי.סי.איי. טלקום בע"מ

Address: 30 Hasivim Street  , Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רחוב הסיבים 30  , פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520032905מספר זיהוי: 520032905

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ECI Telecom Ltd.

Address: 30 Hasivim St.  , Petach Tikva, 49517, Israel

שם: אי.סי.איי טלקום בע"מ

כתובת : רחוב הסיבים 30  , פתח תקוה, 49517, 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

GREENERGY

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221744 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 66429/07/2010



Apparatus and instruments for data communication, 
satellite communication and telecommunication; 
apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision) and teaching; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, images or light; semi-conductors, data 
carriers, data processing equipment, computers, 
computer programs, peripheral equipment for 
computers; optical apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for monitoring of 
telecommunication networks and data 
communication networks; installation apparatus and 
instruments for data communication networks and 
telecommunication networks; batteries; electronic 
components for computers; electrical and optical 
cables, electrical wires; base stations; radar 
equipment, ciphering equipment, crypto-aid 
equipment, display equipment, scanner equipment; 
aerials; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
all included in class 9.

התקנים ומכשירים עבור תקשורת נתונים, תקשורת לווינית
וטלקומוניקציה; התקנים ומכשירים עבור שקילה, מדידה,

איתות, בדיקה (פיקוח) והוראה; התקנים עבור הקלטה, העברה
או שחזור של קול, דמויות או אור; מוליכים למחצה, נושאי
נתונים, ציוד עיבוד נתונים, מחשבים, תוכניות מחשב, ציוד
היקפי עבור מחשבים; התקנים ומכשירים אופטיים; התקנים
ומכשירים עבור השגחה של רשתות טלקומוניקציה ורשתות
תקשורת נתונים; התקנים ומכשירי התקנה עבור רשתות
תקשורת נתונים ורשתות טלקומוניקציה; סוללות; רכיבים

אלקטרוניים עבור מחשבים; כבלים חשמליים ואופטיים, תיילים
חשמליים; תחנות בסיס; ציוד ראדאר, ציוד הצפנה, ציוד קידוד,
ציוד תצוגה, ציוד סריקה; אנטנות; חלקים ומתאמים עבור כל

הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sweden , 14/01/2009 שבדיה , 14/01/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trade Mark No. 221751 מספר סימן

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 66529/07/2010



Owners

Name: ST-Ericsson SA

Address: CH-1228 Plan-les-Quates, Geneva, Switzerland

Identification No.: 70496

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

י"ח אב תש"ע - 66629/07/2010



Telecommunication services; consultancy services 
within the data communication area, the satellite 
communication area and the telecommunication 
area; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי ייעוץ בתחום תקשורת נתונים,
בתחום תקשורת לווינית ובתחום טלקומוניקציה; כולם כלולים

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Sweden , 14/01/2009 שבדיה , 14/01/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: ST-Ericsson SA

Address: CH-1228 Plan-les-Quates, Geneva, Switzerland

Identification No.: 70496

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

Trade Mark No. 221752 מספר סימן

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 66729/07/2010



Education within the data communication area, 
satellite communication area and telecommunication 
area; providing of training, conferences, seminars, 
congresses, correspondence courses; providing 
databases and directories in the fields of music, 
video, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, entertainment and arts and leisure via 
communications networks; providing information, 
audio, video, graphics, text and other multimedia 
content in the fields of music, video, radio, television, 
news, sports, games, cultural events, entertainment 
and arts and leisure via communications networks; all 
included in class 41.

חינוך בתחום תקשורת נתונים, בתחום תקשורת לווינית
ובתחום טלקומוניקציה; הענקת אימונים, ועידות, סמינרים,

קונגרסים, שיעורי התכתבות; הענקת מאגרי נתונים ומדריכים
בתחומים של מוזיקה, וידאו, רדיו, טלוויזיה, חדשות, אירועי
ספורט, משחקים, אירועי תרבות, בידור ואומנות ופנאי
באמצעות רשתות תקשורות; הענקת מידע, אודיו, וידאו,
גראפיקות, טקסט ותכני מולטימדיה אחרים בתחומים של

מוזיקה, וידאו, רדיו, טלוויזיה, חדשות, אירועי ספורט, משחקים,
אירועי תרבות, בידור ואומנות ופנאי באמצעות רשתות

תקשורות; כולם כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Sweden , 14/01/2009 שבדיה , 14/01/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: ST-Ericsson SA

Address: CH-1228 Plan-les-Quates, Geneva, Switzerland

Identification No.: 70496

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

Trade Mark No. 221753 מספר סימן

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 66829/07/2010



Research within physics, chemistry and engineering; 
services relating to data communication technique 
and satellite communication technique; computer 
programming, leasing of data processing equipment; 
customer services, namely technical analysis and 
consultation, computer diagnostic services, remote 
and/or on-site monitoring of computer systems, all in 
the field of data communication, satellite 
communication and telecommunication, licensing of 
intellectual property; licensing of computer software 
and of entertainment products and services; all 
included in class 42.

חקר בתחום פיזיקה, כימיה והנדסה; שירותים המתייחסים
לטכניקות תקשורת נתונים ולטכניקות תקשורת לווינית; תכנות
מחשבים, החכרה של ציוד עיבוד נתונים; שירותי לקוח דהיינו
אבחון ויעוץ טכני, שירותי אבחון מחשב, השגחה מרחוק ו/או
במקום של מערכות מחשב, כולם בתחום של תקשורת נתונים,
תקשורת לווינית וטלקומוניקציה, מתן רישיונות של קניין רוחני;
מתן רישיונות של תוכנות מחשב ומוצרי ושירותי בידור; כולם

כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Sweden , 14/01/2009 שבדיה , 14/01/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: ST-Ericsson SA

Address: CH-1228 Plan-les-Quates, Geneva, Switzerland

Identification No.: 70496

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

Trade Mark No. 221754 מספר סימן

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 66929/07/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATORIOS INIBSA, S.A.

Address: Llica de Vall (Barcelona), Spain

Identification No.: 40277

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

INIBSA

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221755 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67029/07/2010



Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides ; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי;
חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;
אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה
המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת

רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATORIOS INIBSA, S.A.

Address: Llica de Vall (Barcelona), Spain

Identification No.: 40277

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

INIBSA

Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221756 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67129/07/2010



Contraceptive pharmaceutical preparations; included 
in class 5.

תכשירי רוקחות למניעת הריון; נכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

פרילי
FREELY

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221760 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67229/07/2010



Cosmetics; perfumes; essential oils; toiletries; 
deodorants for personal use; antiperspirants; eau de 
cologne; soaps; detergents (not for use in industrial 
or manufacturing processes or for medical use); 
washing powders; washing up liquid; preparations for 
laundry use; fabric softener; cleansing and polishing 
preparations; household bleach; shampoos; 
preparations for the hair; dentifrices; depilatory 
preparations; false nails; toilet preparations, 
preparations for the care of the skin, preparations for 
use in the bath, aftershave lotions and shaving 
creams, all being non-medicated; room fragrances; 
all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה; בשמים; שמנים אתריים; תמרוקים;
דאודורנטים לשימוש אישי; חומרים נגד הזעה; או דה קולון;
סבונים; חומרי ניקוי (לא לשימוש בתהליכים תעשייתיים או
תהליכי ייצור או בשימוש רפואי); אבקות כביסה; סבון נוזלי;
תכשירים המשמשים לכביסה; מרכך כביסה; תכשירי ניקוי

וצחצוח; חומר הלבנה לשימוש ביתי;  שמפו; תכשירים לשיער;
משחות שיניים; תכשירים להסרת שיער; ציפורניים מלאכותיות;
תכשירי טואלט, תכשירים לטיפוח העור, תכשירים לשימוש
באמבטיה,  תחליבים לאחר הגילוח ומשחות גילוח, כולם לא

תרופתיים; ניחוחות לחדר; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, 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

NORTH COAST

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221775 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67329/07/2010



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NORTH COAST

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221782 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67429/07/2010



Class: 5 סוג: 5

European Community Trade Mark , 19/05/2009, No. 
008309619

איחוד האירופי לסימני מסחר , 19/05/2009 , מספר
008309619

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sanitary preparations for medical purposes, 
vaccines, plasters for medical purposes, material for 
dressings, liquid dressings, eye-wash, disinfectants; 
eyepatches for medical purposes; poultices, corn 
remedies lotions for pharmaceutical and veterinary 
purposes, surgical cloth (tissues); all included in 
class 5.

תכשירים סניטריים למטרות רפואיות, חיסונים, פלסטרים
למטרות רפואיות, חומר לחבישות, חבישות נוזליות, שטיפת
עיניים, חומרי חיטוי; רטיות לעיניים למטרות רפואיות; רטיות
חמות, תרחיצי יבלות תרופתיים למטרות רוקחיות ווטרינריות,

מטלית כירורגית (רקמות); הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ORGANES TISSUS REGENERATION 
REPARATION REMPLACEMENT

Address: 4 RUE FRANCAISE, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 800388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CACICOL

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221784 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67529/07/2010



Sanitary preparations; deodorants, not for personal 
use (room deodorizers); disinfectants; air freshening 
and air purifying preparations,  balsamic 
preparations, balms for medical purposes, medicated 
bath preparations, bath salts for medical purposes, 
dietetic substances for medical use, namely food 
supplements mainly consisting of vitamins and/or 
mineral salts and/or medicinal herbs, medical 
infusions, medicinal herbs, medicinal drinks, herb 
teas, ointments for medical purposes, foods for 
babies, all purpose disinfectants; all included in class 
5.

תכשירים סניטריים; דאודורנטים, לא לשימוש אישי (מפיגי ריח
בחדרים); חומרי חיטוי; תכשירי רענון אוויר וטיהור אוויר,
תכשירים ריחניים, צרי למטרות רפואיות, תכשירי אמבט

רפואיים, מלחי אמבט למטרות רפואיות, חומרים דיאטטיים
לשימוש רפואי, דהיינו תוספי מזון המכילים בעיקר ויטמינים ו/או
מלחים מינראליים ו/או עשבים תרופתיים, חליטות רפואיות,
עשבים תרופתיים, משקאות תרופתיות, תה צמחים, משחות
למטרות רפואיות, מזון לתינוקות, חומרי חיטוי רב תכליתיים;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'ERBOLARIO S.r.l.

Address: Viale Milano 74, LODI, 26900, Italy

Identification No.: 800393

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

L'ERBOLARIO

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221785 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67629/07/2010



Articles made of leather or imitation leather; skins, 
hides, bags, handbags, trunks (luggage), suitcases, 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, 
rucksacks, haversacks; bags for campers or 
climbers; beach bags; luggage straps; luggage tags; 
fabric carrier bags; all included in class 18.

פריטים העשויים מעור או מחיקויי עור; עורות, גלדים, תיקים,
תיקי יד, תיבות (מטען),מזוודות, תיקי נסיעות, מטריות,
שמשיות, מקלות הליכה, תרמילי גב, תרמילים; תיקים

למחנאים או למטפסים; תיקי חוף; רצועות למטען; תגים למטען;
תיקי נשיאה מבד; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, 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

NORTH COAST

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221788 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67729/07/2010



Topical skin adhesive; all included in class 5. דבקים מקומיים לעור; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DERMABOND

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221789 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67829/07/2010



Cleaning preparations for personal use; soaps; 
perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; toilet soaps, liquid detergents for personal 
use, hair shampoos, hair lotions, hair dyes, hair 
conditioners, hair fixing gels, hair sprays, bath foams, 
bath salts (not for medical purposes), bath oils, anti-
perspirants and deodorants for personal use, 
perfumes, eau-de-Cologne, flower extracts 
(perfumes), aromatic waters (cosmetics), toilet water, 
talcum powder (for toilet use), body powders, 
essential oils (aromatics), beauty masks, cleansing 
milk, make-up preparations, make-up removers, 
eyebrow cosmetics, cosmetic creams including 
moisturizing creams, anti-wrinkle creams, nutrient 
creams, hand creams, breast-firming creams and 
after bath creams, cosmetic preparations for skin 
care, depilatory preparations, jasmine oil, rose oil, 
lavender oil, lipsticks, nail care preparations, oils for 
cosmetic purposes, sachets for perfuming linen, baby 
creams, sun oils, sun milks, sun creams, shaving 
gels, shaving creams, shaving foams, aftershave 
lotions, aftershave balms; all included in class 3.

תכשירי ניקוי לשימוש אישי; סבונים; בישום; שמנים אתריים,
תמרוקים, תחליבי שיער; תכשירים לניקוי שיניים; סבוני טואלט,
חומרי ניקוי נוזליים לשימוש אישי, שמפו לשיער, תחליבי שיער,
צבעי שיער, מרככי שיער, ג'ל לעיצוב שיער, תרסיסים לשיער,
קצפי אמבט, מלחי אמבט (לא למטרות רפואיות), שמני אמבט,

נוגדי זיעה ודאודורנטים לשימוש אישי, בשמים, מי קולון,
תמציות פרחים (בשמים), מים ארומאטיים (תמרוקים), מי

טואלט, אבקת טלק (לשימוש בטואלט), אבקות לגוף, שמנים
אתריים (ארומאטיים), מסיכות יופי, חלב לניקוי, תכשירי איפור,
מסירי איפור, תמרוקים לגבות, קרמים קוסמטיים לרבות קרמי
לחות, קרמים נוגדי קמטים, קרמי הזנה, קרמי ידיים, קרמים

למיצוק החזה וקרמים לאחר אמבט, תכשירי קוסמטיקה לטיפוח
העור,תכשירים להסרת שיער, שמן יסמין, שמן ורדים, שמן
לבנדר, שפתונים, תכשירים לטיפוח הציפורניים, שמנים

למטרות קוסמטיות, שקיקים לבישום מצעים, קרמים לתינוקות,
שמנים לשמש, חלב לשמש, קרמים לשמש, ג'ל גילוח, קרמים
לגילוח, קצפי גילוח, תחליבים לאחר גילוח, צרי לאחר גילוח;

הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'ERBOLARIO S.r.l.

Address: Viale Milano 74, LODI, 26900, Italy

Identification No.: 800393

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

L'ERBOLARIO

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221790 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 67929/07/2010



Tobacco; cigars; cigarettes; smokers’ articles; all 
included in class 34.

טבק; סיגרים; סיגריות; אביזרי עישון ; הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Italy , 25/05/2009, No. BO2009C000715 BO2009C000715 איטליה , 25/05/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.P.A.

Address: Largo Toniolo 6, Rome, Italy

Identification No.: 800323

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

Trade Mark No. 221791 מספר סימן

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 68029/07/2010



Cosmetic products and make-up preparations; all 
included in class 3.

מוצרי קומסטיקה ותכשירי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MNY

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221798 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 68129/07/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: B.R.A. LINE MARKETING AND TRADE LTD שם: ב.ר.א. ליין שיווק ומסחר בע"מ

Address: כתובת : ד"נ חוף כרמל, ת.ד.15, צרופה, ישראל

Identification No.: 513139519מספר זיהוי: 513139519

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

סיסטרז
SISTERS

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221802 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 68229/07/2010



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: B.R.A. LINE MARKETING AND TRADE LTD שם: ב.ר.א. ליין שיווק ומסחר בע"מ

Address: ד"נ חוף כרמל, P.O.B. 15, צרופה, ישראל כתובת : ד"נ חוף כרמל, ת.ד.15, צרופה, ישראל

Identification No.: 513139519מספר זיהוי: 513139519

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

סטארק
STARCK

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221804 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 68329/07/2010



Class: 42 סוג: 42

France , 08/01/2009, No. 093621819 צרפת , 08/01/2009 , מספר 093621819

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Technical studies and engineering services in the 
fields of telecommunications, data processing and 
radio-frequency identification; industrial analysis and 
research services; design, update, maintenance and 
rental of computer software; rental of data processing 
and radio-frequency identification apparatus and 
equipment; designing and hosting web sites; all 
included in class 42.

מחקרים טכניים ושירותי הנדסה בתחומי תקשורת רחק, עיבוד
נתונים וזיהוי תדר רדיו; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב,
עדכון, תחזוקה והשכרה של תוכנת מחשב; השכרת מכשירים
וציוד של עיבוד נתונים וזיהוי תדר רדיו; עיצוב ואחסון אתרי

רשת; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Alcatel Lucent

Address: 54 Rue la Boetie  , Paris, France

Identification No.: 44045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TOUCHATAG

Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221816 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 68429/07/2010



Class: 38 סוג: 38

France , 08/01/2009, No. 093621819 צרפת , 08/01/2009 , מספר 093621819

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Telecommunications; transmission of information and 
data; computer aided transmission of messages and 
images; communications by computer terminals; 
electronic messaging services; rental of 
telecommunications apparatus and equipment; 
information about telecommunication; rental of 
access time to global computer networks; all included 
in class 38.

תקשורת רחק; שידור מידע ונתונים; שידור בעזרת מחשב של
הודעות ובבואות; תקשורת באמצעות מסופי מחשב; שירותי
הודעות אלקטרוניות; השכרת מכשירים וציוד תקשורת רחק;
מידע על תקשורת רחק; השכרת זמן גישה לרשתות מחשב

גלובליות; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Alcatel Lucent

Address: 54 Rue la Boetie  , Paris, France

Identification No.: 44045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TOUCHATAG

Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221817 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 68529/07/2010



Bandages impregnated with alcohol; adhesive 
bandages and bandages for dressings for medical 
purposes; vials and microvials containing 
pharmaceutical substances prepared with plasma 
and products or formulations derived from plasma 
and/or biomaterials; all included in class 5.

תחבושות המוספגות עם אלכוהול; תחבושות דביקות
ותחבושות לחבישות למטרות רפואיות; בקבוקונים

ומיקרובקבוקונים המכילים חומרים רוקחיים המוכנים עם
פלזמה ומוצרים או תערובות המופקות מפלזמה ו/או

ביוחומרים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biotechnology Institute, S.L.

Address: San Antonio 15 - 5, 01005 Vitoria (Alava), Spain

Identification No.: 800402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ENDORET

Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221818 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 68629/07/2010



Printed matter, writing instruments, pouches for 
writing instruments; gift cases for writing instruments; 
ink and refills, stationery; writing cases, personal 
organisers, desk sets, pens, pencils; pen and pencil 
holders; paperweights, diaries; inkwells and ink 
stands; passport holders, cheque book holders, 
cheque book covers; pen and pencil cases; 
document holders and cases, albums; bookends; pen 
nibs; money clips; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 16.

פריטי דפוס, מכשירי כתיבה, פאוצ'ים עבור מכשירי כתיבה;
מארזי מתנה עבור כלי כתיבה; דיו ומילויים, נייר מכתבים;

נרתיקי כתיבה, ארגוניות אישיות, מערכות משרדיות לשולחן,
עטים, עפרונות; מחזיקי עטים ועפרונות; משקולות נייר, יומנים;
קסתות דיו ומעמדים לדיו; נרתיקים לדרכון, נרתיקים לפנקסי

צ'קים, כיסויים לפנקסי צ'קים; קלמרים לעטים ועפרונות; מחזיקי
ונרתיקי מסמכים, אלבומים; תומכי ספרים; ציפורני עטים;
אטבים לכסף; חלקים ואביזרים לכל הטובין הנאמרים לעיל;

כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALFRED DUNHILL LIMITED

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 493

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221819 מספר סימן

Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 68729/07/2010



Education and training services in the field of 
intellectual property; all included in class 41.

שירותי חינוך ואימון בתחום של קניין רוחני; נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson & Thomson, Inc.

Address: 500 Victory Road, North Quincy, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 800399

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

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

SERION

Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221825 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 68829/07/2010



Dialysers and filters; included in class 10. פילטרים ומפרידים (דיאליזה); נכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: B. Braun Avitum AG.

Address: Schwarzenberger Weg 73-79, Melsungen, 
34212, Germany

Identification No.: 800400

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

amembris

Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221826 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 68929/07/2010



Smokers' articles, pipes and matches; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 34.

פריטים לעישון, מקטרות וגפרורים למעשנים; חלקים ואביזרים
לכל הטובין הנאמרים לעיל; נכללים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALFRED DUNHILL LIMITED

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 493

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221827 מספר סימן

Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 69029/07/2010



Class: 9 סוג: 9

France , 08/01/2009, No. 093621819 צרפת , 08/01/2009 , מספר 093621819

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Telecommunications, data processing and radio-
frequency identification apparatus, equipment and 
software; computers; antennas; semiconductors, 
microprocessors, integrated circuits, printed circuits, 
electronic chips, memory cards; optical and magnetic 
data media; bar code labels, smart labels, radio-
frequency identification tags; computer readers, 
optical readers, bar code readers, smart label 
readers, contactless smart card readers, radio-
frequency identification readers; all included in class 
9.

מכשירים, ציוד ותוכנת תקשורת רחק, עיבוד נתונים וזיהוי תדר
רדיו; מחשבים; אנטנות; מוליכים למחצה, מיקרו-מעבדים,
מעגלים משולבים, מעגלים מודפסים, שבבים אלקטרוניים,

כרטיסי זיכרון; נתוני מדיה אופטי ומגנטי; תוויות ברקוד, תוויות
חכמות, תגיות זיהוי תדר רדיו; קוראי מחשבים, קוראים

אופטיים, קוראי ברקוד, קוראי תוויות חכמות, קוראי כרטיס חכם
ללא מגע, קוראי זיהוי תדר רדיו; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Alcatel Lucent

Address: 54 Rue la Boetie  , Paris, France

Identification No.: 44045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TOUCHATAG

Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221828 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 69129/07/2010



Intellectual property research and support services, 
namely trademark searching, trademark watching 
and copyright searching; providing access to an 
interactive website of intellectual property 
information, databases, and services via a global 
computer network; domain name searching; 
trademark maintenance services; all included in class 
45.

שירותי מחקר ותמיכה בקניין רוחני, היינו חיפוש סימני מסחר,
מעקב אחרי סימני מסחר וחיפוש זכויות יוצרים; אספקת גישה
לאתר אינטרנט אינטראקטיבי של מידע בקניין רוחני, מאגרי
נתונים, ושרותים דרך רשת מחשבים גלובלית; חיפוש שמות
מתחם; שרותי תחזוקה של סימני מסחר; הכל נכלל בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson & Thomson, Inc.

Address: 500 Victory Road, North Quincy, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 800399

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

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

SERION

Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221829 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 69229/07/2010



Dialysers and filters; included in class 10. פילטרים ומפרידים (דיאליזה); נכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: B. Braun Avitum AG.

Address: Schwarzenberger Weg 73-79, Melsungen, 
34212, Germany

Identification No.: 800400

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

xevonta

Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221830 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 69329/07/2010



Medical device and surgical instruments for use in 
the extraction and treatment of blood and intended to 
prepare blood plasma and products or formulations 
derived from plasma; disposable kits composed by 
several sterile or non sterile blisters with 
compartment containing medical and surgical 
instruments for use in the extraction and fractionation 
of blood, intended to be used for regeneration of 
bone and other connective tissues, for the treatment 
of skin ulcers musculoskeletal injuries, orthopedic 
surgery, facial skin aging oral surgery and 
ophthalmology; surgical and medical apparatus and 
instruments for use in general surgery; apparatus for 
taking blood; blood component separation apparatus 
for medical purposes; all included in class 10.

התקן רפואי וכלים כירורגיים לשימוש להוצאה וטיפול של דם
והמיועדים להכנת פלזמת דם ומוצרים או תערובות המופקות
מפלזמה; ערכות חד-פעמיות המורכבות מבועות סטריליות או
לא סטריליות רבות עם תא המכיל כלים רפואיים וכירורגיים

לשימוש בהוצאה ופיצול של דם, המיועד לשימוש לחידוש עצם
ורקמות מחברות אחרות, לטיפול בפגיעות אולקוסי עור

בשרירים ובשלד, ניתוח אורתופדי, ניתוח אוראלי
ואופתלמולוגיה להזדקנות עור פנים; מכשירים וכלים כירורגיים

ורפואיים לשימוש בניתוח כללי; מכשירים ללקיחת דם;
מכשירים להפרדת מרכיב דם למטרות רפואיות; הנכללים כולם

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biotechnology Institute, S.L.

Address: San Antonio 15 - 5, 01005 Vitoria (Alava), Spain

Identification No.: 800402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ENDORET

Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221832 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 69429/07/2010



All goods included in class 14. כל הסחורות הנכללות בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: H. STERN (ISRAEL) GEMS & JEWELLERY 
LTD.

שם: ה. שטרן (ישראל) תכשיטים ואבני חן בע"מ

Address: 3 Moshe Dayan rOAD Kiriat Savionim, Yehud, 
56450, Israel

כתובת : דרך משה דיין 3 קירית סביונים, יהוד, 56450, ישראל

Identification No.: 510435787מספר זיהוי: 510435787

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Kibash, Adv.

Address: P.O.B. 11370, Yehud, 56450, Israel

שם: עופר קיבש, עו"ד

כתובת : ת.ד.11370, יהוד, 56450, ישראל

Trade Mark No. 221837 מספר סימן

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 69529/07/2010



All goods included in class 14. כל הסחורות הנכללות בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: H. STERN (ISRAEL) GEMS & JEWELLERY 
LTD.

שם: ה. שטרן (ישראל) תכשיטים ואבני חן בע"מ

Address:  ישראל56450 קירית סביונים, יהוד, 3דרך משה דיין , כתובת : דרך משה דיין 3 קירית סביונים, יהוד, 56450, ישראל

Identification No.: 510435787מספר זיהוי: 510435787

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Kibash, Adv.

Address: P.O.B. 11370, Yehud, 56450, Israel

שם: עופר קיבש, עו"ד

כתובת : ת.ד.11370, יהוד, 56450, ישראל

האוסף שלי

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221838 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 69629/07/2010



Body care and beauty products, particularly make-up 
removing preparations, essential oils and essences, 
antiperspirants, cosmetic preparations for baths, 
bleaching cream for the skin, skin creams, 
deodorants, scented water, shower preparations, 
depilatory preparations, hair lotions, skin care 
preparations, preparations for skin protection, Eau de 
Cologne, cosmetics, lotions for cosmetic purposes, 
make-up, nail care preparations, oils for body care 
and cosmetic purposes, perfumery, perfumes, skin 
care water, shaving preparations, after-shave lotions, 
cleansing milk and cleansing oils for body and beauty 
care purposes, bath foams, shampoos, beauty 
masks, sun-tanning preparations, sprays, tonics, 
toilet water, tissues impregnated with cosmetic 
lotions, petroleum jelly (vaseline) for cosmetic 
purposes, bleaching preparations (included in class 
3), particularly bleaching preparations for cosmetic 
purposes, soaps, particularly disinfectant soaps, 
deodorant soaps, medicated soaps, shaving soap, 
antiperspirant soap.

מוצרי טיפוח הגוף והיופי, בפרט תכשירי הסרת איפור, שמנים
אתריים ותמציות, תכשירים נגד הזעה, תכשירים קוסמטיים

לאמבט, קרמים מלבינים לעור, קרמים לעור, דיאודורנטים, מים
מבושמים, תכשירי מקלחת, תכשירי הסרת שיער, תחליבי

שיער, תכשירי טיפוח העור, תכשירים להגנת העור, מי-קולון,
קוסמטיקה, תחליבים למטרות קוסמטיקה, איפור, תכשירים
לטיפול בציפורניים, שמנים לטיפוח העור ולמטרות קוסמטיות,
פרפומריה, בשמים, מים לטיפול בעור, תכשירי גילוח, תחליבי
אפטר שייב, חלב ושמנים לניקוי לגוף ולמטרות טיפוח היופי,

קצף רחצה, שמפו, מסכות יופי, תכשירים לשיזוף-שמש, ספריי,
טוניק, מיי טואלט, ממחטות ספוגות בתחליבי קוסמטיקה, וזלין
למטרות קוסמטיות, תכשירי הלבנה (הכלולים בסוג 3), בפרט
תכשירי הלבנה למטרות קוסמטיקה, סבונים, בפרט סבונים

מחטאים, סבוני מפיגי ריח, סבונים רפואיים, סבוני גילוח, סבוני
גילוח, סבונים למניעת הזעה.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mann & Schroder GmbH

Address: Bahnhofstrasse 14, Siegelsbach/Baden, 74936, 
Germany

Identification No.: 800404

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

Dulgon

Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221855 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 69729/07/2010



Soaps; soap-free washing lotions; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים; תחליבי רחצה ללא סבון; פרפומריה, שמנים אתריים,
קוסמטיקה, תחליבי שיער; משחות שיניים; כולם נכללים בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mann & Schroder GmbH

Address: Bahnhofstrasse 14, Siegelsbach/Baden, 74936, 
Germany

Identification No.: 800404

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

Trade Mark No. 221856 מספר סימן

Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 69829/07/2010



Class: 30 סוג: 30

United Kingdom , 19/01/2009, No. 2506750 ממלכה מאוחדת , 19/01/2009 , מספר 2506750

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Prepared meals for human consumption containing 
myco-protein and vegetables; prepared rice dishes; 
prepared pasta dishes; pastry products; dry mixes, 
namely, mixes for cheese sauce, mixes for white 
sauce, mixes for sauces, mixes for cakes, mixes for 
bread and pizza dough, mixes for cookies, mixes for 
muffins, mixes for doughnuts; sauces; cooking 
sauces; sandwiches; prepared frozen meals 
consisting primarily of flour, rice, pasta or noodles 
with myco-protein and vegetables; dietetic foodstuffs 
and beverages not for medical use; slimming 
foodstuffs and beverages, not for medical use; 
desserts; dessert puddings; dessert toppings; 
mousse confections; ice creams; frozen ices; ice 
desserts; frozen yoghurt; spreads; cereal bars; cereal 
based food bars; confectionery, sweets, toffees; 
chocolates; chocolate products; chocolate bars; 
flapjacks; muffins; cakes; cake bars; prepared snacks 
included in class 30

ארוחות מוכנות לצריכה אנושית המכילות מיקופרוטאין וירקות;
ארוחות אורז מוכנות; ארוחות פסטה מוכנות; מוצרי מאפה;

תערובות יבשות, קרי, תערובות לרוטב גבינה, תערובות לרוטב
לבן, תערובות לרטבים, תערובות לעוגות, תערובות ללחם

ולבצק פיצה, תערובות לעוגיות, תערובות למאפינס, תערובות
לסופגניות; רטבים; רטבי בישול; כריכים; ארוחות מוקפאות
מוכנות המכילות בעיקר קמח, אורז, פסטה או אטריות עם

מיקופרוטאין וירקות; מוצרי מזון ומשקאות דיאטטים לא לשימוש
רפואי; מוצרי מזון ומשקאות מרזים, לא לשימוש רפואי;

קינוחים; רפרפות לקינוח; ציפויים לקינוח; דבר מתיקה בצורת
מוס; גלידות; שלגונים; קינוחים קפואים; פרוזן יוגורט; ממרחים;
חטיפי דגנים; חטיפי מזון המבוססים על דגנים; דברי מתיקה,
ממתקים, טופי; שוקולדים, מוצרי שוקולד; חטיפי שוקולד;
פנקייקים; מאפינס; עוגות; חטיפי עוגה; חטיפים מוכנים

הכלולים בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221862 מספר סימן

Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 69929/07/2010



Owners

Name: Marlow Foods Limited

Address: Griffiths Way, St Albans, Hertfordshire, AL1 
2RE, United Kingdom

Identification No.: 800408

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

י"ח אב תש"ע - 70029/07/2010



Class: 29 סוג: 29

United Kingdom , 19/01/2009, No. 2506750 ממלכה מאוחדת , 19/01/2009 , מספר 2506750

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Myco-protein for food for human consumption; 
savouries consisting of or containing myco-protein; 
ready made meals consisting of or containing myco-
protein and vegetables; dairy products and 
substitutes therefor; cheese; cheese substitutes; 
pates; spreads, margarine and vegetable oils; milk 
drinks; milk drink substitutes; milk shakes; shakes of 
milk substitutes; milk shake powder; powdered milk 
or milk substitutes; desserts and dessert puddings of 
milk substitutes; dessert toppings; yoghurts; dietetic 
and slimming foodstuffs and substances containing 
myco-protein; prepared snacks for human 
consumption but not included in any other classes; all 
included in class 29.

מיקופרוטאין למזון לצריכה אנושית; מאכלים מתובלים
המורכבים ממיקופרוטאין או מכילים מיקופרוטאין; ארוחות

מוכנות  המורכבות ממיקופרוטאין וירקות או מכילות
מיקופרוטאין וירקות; מוצרי חלב ותחליפים עבורם; גבינה;

תחליפי גבינה; פטה; ממרחים, מרגרינה ושמני ירקות; משקאות
חלב; תחליפי משקאות חלב; מילק שייקים; שייקים של תחליפי
חלב; אבקת מילק שייק; אבקת חלב או תחליפי חלב; קינוחים
ורפרפות לקינוחים מתחליפי חלב; ציפויים לקינוח; יוגורטים;
מוצרי מזון וחומרים דיאטטים ומרזים המכילים מיקופרוטאין;
חטיפים מוכנים לצריכה אנושית שאינם כלולים בסוגים אחרים;

כולם נכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221863 מספר סימן

Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 70129/07/2010



Owners

Name: Marlow Foods Limited

Address: Griffiths Way, St Albans, Hertfordshire, AL1 
2RE, United Kingdom

Identification No.: 800408

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

י"ח אב תש"ע - 70229/07/2010



Class: 5 סוג: 5

United Kingdom , 19/01/2009, No. 2506750 ממלכה מאוחדת , 19/01/2009 , מספר 2506750

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Nutritional and dietetic food products for use in body 
maintenance and weight control, including meal 
replacement and nutritional drinks in powder mix and 
liquid form; all included in class 5.

מוצרי מזון תזונתיים ודיאטטיים לשימוש בתחזוק הגוף ושמירת
משקל, כולל תחליפי ארוחות ומשקאות תזונתיים בתערובת

אבקה וכנוזל; כולם נכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marlow Foods Limited

Address: Griffiths Way, St Albans, Hertfordshire, AL1 
2RE, United Kingdom

Identification No.: 800408

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221864 מספר סימן

Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 70329/07/2010



Class: 19 סוג: 19

Germany , 14/01/2009, No. 302009001528 גרמניה , 14/01/2009 , מספר 302009001528

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Security and/or protective panes and/or panels for 
building purposes; all included in class 19.

שמשות ו/או פנלים לאבטחה ו/או הגנה למטרות בניה; הנכללים
כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHOTT AG

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 59064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NOVOLAY

Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221868 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 70429/07/2010



Class: 21 סוג: 21

Germany , 14/01/2009, No. 302009001528 גרמניה , 14/01/2009 , מספר 302009001528

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Unworked or semi-worked glass, except glass used 
in building; all included in class 21.

זכוכית לא מעובדת או מעובדת למחצה, מלבד זכוכית
המשמשת בבניה; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHOTT AG

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 59064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NOVOLAY

Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221869 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 70529/07/2010



Computer hardware for streaming audio, video, 
image and data information to a variety of client 
devices, namely, televisions, personal computers, 
mobile phones, personal digital assistants (PDA), 
and audio and video decoders; software for 
streaming audio, video, image and data information 
to a variety of client devices, namely, televisions, 
personal computers, mobile phones, personal digital 
assistants (PDA), and audio and video decoders; 
television sets; personal computers, mobile phones; 
storage devices for storing audio, video, image, and 
data information; placeshifting devices; audio 
decoders; video decoders; displays, namely, 
computer displays, computer monitors, liquid crystal 
displays; satellite, cable, and terrestrial television 
receivers; digital camcorders; digital cameras; 
portable media players; home audio and video 
servers; audio/video receivers; digital video 
recorders; digital media adapters; video processors; 
video transmitters; electronic apparatus and devices 
for controlling access to pay-television services; 
communications software, namely, networking 
software for audio, video and data distribution 
systems; distribution systems for transmitting audio, 
video and data signals from a receiver to 
presentation client devices; remote controls for 
televisions, radios, stereos, television receivers, 
multimedia devices, personal computers and media 
servers; personal digital assistants (PDA); video 
capture cards; networked security cameras; software 
reflecting the on-screen listing of available 
programming; devices for transmitting data over 
power lines; software to enable uploading, posting, 
showing, modifying, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media and 
information over the Internet or other 
communications networks; computer hardware and 
software for controlling the operation of audio and 
video devices and for viewing, searching and playing 
audio, video, television, movies, photographs and 
other digital images; portable digital electronic 
devices, namely, mobile telephones, personal digital 
assistants, portable media players and laptop 
computers for recording, organizing, transmitting, 
receiving, manipulating, playing and reviewing data, 
image, audio, and video information; computer 
software for use in organizing, transmitting, receiving, 
manipulating, playing and reviewing data, image, 
audio, and video information; parts and fittings of the 
aforementioned goods; operator maintenance and 
instructional manuals distributed therewith; all 
included in class 9.

חומרת מחשב עבור זרימת מידע אודיו, וידאו, בבואה ונתונים
למגוון התקני לקוח, דהיינו, טלוויזיות, מחשבים אישיים,

טלפונים ניידים, עזרים אישיים דיגיטאליים (PDA), ומפענחי
אודיו ווידאו; תוכנה לזרימת מידע אודיו, וידאו, בבואה ונתונים

למגוון התקני לקוח, דהיינו, טלוויזיות, מחשבים אישיים,
טלפונים ניידים, עזרים אישיים דיגיטאליים (PDA), ומפענחי

אודיו ווידאו; מקלטי טלוויזיה; מחשבים אישיים, טלפונים ניידים;
התקני אחסון לאחסנת מידע אודיו, וידאו, בבואה, ונתונים;

התקני הזזת מקום; מפענחי אודיו; מפענחי וידאו; צגים, דהיינו,
צגי מחשב, מוניטורים למחשב, צגי גביש נוזלי; מקלטי טלוויזיה
לוויניים, בכבלים, וארציים; מצלמות וידיאו דיגיטאליות; מצלמות
דיגיטאליות; נגני מדיה נישאים; שרתי אודיו ווידיאו ביתיים;
מקלטים לאודיו\וידיאו; מקליטי וידיאו דיגיטאליים; מתאמים
למדיה דיגיטאלית; מעבדי וידיאו; משדרי וידיאו; מכשירים

והתקנים אלקטרוניים לבקרת גישה לשירותי צפייה בטלוויזיה
בתשלום; תוכנת תקשורת, דהיינו, תוכנת רישות למערכות
הפצת אודיו, וידיאו ונתונים; מערכות הפצה לשידור אותות
אודיו, וידיאו ונתונים ממקלט להתקני הצגה ללקוח; שלטים
רחוקים לטלוויזיות, רדיו, מערכות סטריאו, מקלטי טלוויזיה,
התקני מולטימדיה, מחשבים אישיים ושרתי מדיה; עזרים
אישיים דיגיטאליים (PDA); כרטיסי לכידת וידיאו; מצלמות
אבטחה מרושתות; תוכנה המראה על המסך את רשימת
התכנותים האפשריים; התקנים לשידור נתונים דרך חוטי

חשמל; תוכנה המאפשרת העלאה, הצבת פוסט, הצגה, שינוי,
תצוגה, סימון, כתיבת יומן רשת, שיתוף או אספקת מדיה ומידע

אלקטרוני באופן אחר דרך האינטרנט או רשתות תקשורת
אחרות; חומרה ותוכנת מחשב לבקרת פעילות התקני אודיו

ווידיאו ולצפייה, חיפוש והפעלת אודיו, וידיאו, טלוויזיה, סרטים,
תצלומים ובבואות דיגיטאליות אחרות; התקנים אלקטרוניים
דיגיטאליים נישאים, דהיינו, טלפונים ניידים, עזרים אישיים
דיגיטאליים, נגני מדיה נישאים ומחשבים ניידים להקלטה,
ארגון, שידור, קבלה, תפעול, הפעלה וסקירת מידע נתונים,
בבואה, אודיו, ווידיאו; תכנת מחשב לשימוש בארגון, שידור,
קבלה, תפעול, הפעלה וסקירת מידע נתונים, בבואה, אודיו,
ווידיאו; חלקים וציוד של הסחורות הנ"ל; חוברות תחזוקת
מפעיל והדרכה המופצים עימם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SLINGLOADED

Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221870 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 70629/07/2010



Owners

Name: Sling Media, Inc.

Address: 1051 E. Hillsdale Blvd, Suite 500, FOSTER 
CITY CA 94404, U.S.A.

Identification No.: 800406

Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 08/01/2009, No. 77645845 ארה"ב , 08/01/2009 , מספר 77645845

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י"ח אב תש"ע - 70729/07/2010



Software for use, inter alia,but not limited to, within 
computers and/or within accessories and/or within 
other devices; instruments and/or accessories and/or 
devices, designated, inter alia, for navigation, for 
orientation, for distance measuring, for distance 
recording and/or for installation and/or carrying of 
instruments, accessories and devices 
aforementioned; integrated systems and/or 
comprehensive systems and/or system contains one 
or more than the aforementioned components; 
receivers and/or antennas and/or wireless or direct 
communication channels for receiving, broadcasting 
and/or data transmission of any kind, chargers, user 
manual; included in class 9

תוכנה לשימוש, בין השאר אך לא רק, במחשבים ו/או באביזרים
ו/או בהתקנים אחרים. מכשירים ו/או אביזרים ו/או התקנים,
המיועדים, בין השאר, לניווט, התמצאות, מדידת מרחק,

הקלטת מרחק  ו/או להתקנת ו/או לנשיאת מכשירים, אביזרים
והתקנים כאמור. מערכות משולבות ו/או מערכות כוללות ו/או
מערכות המכילות אחד או יותר מן הפרטים האמורים לעיל.
משדרים ו/או אנטנות ו/או אמצעי אלחוטי או ישיר לקליטה,

שידור ו/או העברת נתונים מכל סוג, מטענים, מדריך למשתמש;
הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nav N Go Kft

Address: Budapest, Hungary

Identification No.: 60447

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Ben Yacov, Advs.

Address: 14a Abba Hillel Silver Road  , Ramat Gan, 
52506, Israel

שם: ע. בן יעקב, עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 14א  , רמת גן, 52506, ישראל

naviextras

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221874 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 70829/07/2010



Software duplication and/or software updating and/or 
software design and/or rental of software and/or 
installation of software for use within computers 
and/or within accessories and/or within other devices 
of any kind; design and/or programming and/or 
analyzing of computer systems of any kind; 
consultancy in the field of computer hardware; 
included in class 42

שכפול ו/או עדכון ו/או עיצוב ו/או תכנון ו/או השכרת ו/או התקנת
תוכנה לשימוש במחשבים ו/או באביזרים ו/או בהתקנים אחרים

מכל סוג. עיצוב ו/או תכנון ו/או תכנות ו/או ניתוח מערכות
ממוחשבות מכל סוג. יעוץ בתחום חומרת מחשב; הנכללים

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nav N Go Kft

Address: Budapest, Hungary

Identification No.: 60447

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Ben Yacov, Advs.

Address: 14a Abba Hillel Silver Road  , Ramat Gan, 
52506, Israel

שם: ע. בן יעקב, עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 14א  , רמת גן, 52506, ישראל

naviextras

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221880 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 70929/07/2010



Intercoms, video intercoms, indoor intercom and 
video intercom sets; all included in class 9.

אינטרקום, וידאו אינטרקום, אינטרקום לחללים פנימיים
ומערכות וידאו אינטרקום; הנכללים כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BTICINO S.p.A.

Address: Via Messina, 38, 20154 Milano, Italy

Identification No.: 1740

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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IRYDE

Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221885 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 71029/07/2010



Concrete pumps; Hoists; Asphalt mixing plants; 
Truck-mounted concrete pumps; Concrete mixing 
machines; Concrete placing booms; Excavators; 
Earth moving machines; Road pavers; Road rollers; 
Hot-in-place recycling heaters; Hot-in-place recycling 
remixers; Planers; Graders; Drilling machines; 
Pneumatic hammers; Pneumatic impact moles; 
Loaders; Refuse compacting machines; Drilling rigs, 
floating or non-floating, namely rotary drilling rigs; 
Mixing machines; Railroad constructing machines; 
Hydraulic controls for machines, motors (other than 
for land vehicles) and engines (other than for land 
vehicles); Elevating apparatus; Pumps [machines]; 
Road making machines; all included in class 7.

משאבות בטון; מנופים; ציוד ערבוב אספלט; משאבות בטון
מורכבות על משאית; מכונות לערבול בטון; זרועות הנחת בטון;
מחפרים; מכונות להובלת עפר; מכונות לפיזור אספלט כביש;
מכבשי כביש; מחממי מחזור מקומי באמצעות חום; רמיקסרים
למחזור מקומי באמצעות חום; מקצועות; מפלסות; מכונות
קידוח; פטישי אוויר; מתקני מנהור פניאומטיים; מטעינים;

מכונות דחיסת פסולת; מתקני קידוח, צפים או שאינם צפים,
שהם מתקני קידוח סיבוביים; מכונות ערבול; מכונות הרכבת
מסילת ברזל; כלי ויסות הידראוליים למכונות, מנועים מוטוריים
(שאינם עבור כלי תחבורה יבשתיים) ומנועים (שאינם עבור כלי
תחבורה יבשתיים); מתקני הגבהה; משאבות [מכונות]; מכונות

ליצירת כביש; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology Development Co., Ltd.

Address: 361 Yinpen Road (South), Changsha, Hunan 
Province, People's Republic of China

Identification No.: 800409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221887 מספר סימן

Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 71129/07/2010



Rolling stock for railways; Vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; Fork lift trucks; Lifting cars (lift 
cars); Sprinkling trucks; Coaches (motor -); Concrete 
mixing vehicles; Cleaning trolleys; Automobiles; 
Vehicle chassis; Motorcycles; Bicycles; Funiculars; 
Trolleys; Vehicle wheel tires (tyres); Aircraft; Crane 
trucks; Trailers (vehicles); Container platform 
vehicles; Road-block removal trucks; Garbage 
carriers; all included in class 12.

קרונות למסילת ברזל; כלי רכב לתנועה ביבשה, באוויר, במים
או על גבי מסילה; מלגזות; מכוניות הרמה; משאיות זרייה;
קרונות (מנוע -); רכבי ערבול בטון; עגלות ניקוי; מכוניות;

שלדות כלי רכב; אופנועים; אופניים; רכבלים; עגלות; צמיגים
לגלגלי כלי רכב; כלי טיס; משאיות עגורן; קרונות נגררים (כלי
רכב); רכבי מכולת פלטפורמה; משאיות הסרת מחסום כביש;

מובילי אשפה; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology Development Co., Ltd.

Address: 361 Yinpen Road (South), Changsha, Hunan 
Province, People's Republic of China

Identification No.: 800409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221888 מספר סימן

Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 71229/07/2010



Concrete pumps; Hoists; Asphalt mixing plants; 
Truck-mounted concrete pumps; Concrete mixing 
machines; Concrete placing booms; Excavators; 
Earth moving machines; Road pavers; Road rollers; 
Hot-in-place recycling heaters; Hot-in-place recycling 
remixers; Planers; Graders; Drilling machines; 
Pneumatic hammers; Pneumatic impact moles; 
Loaders; Refuse compacting machines; Drilling rigs, 
floating or non-floating, namely rotary drilling rigs; 
Mixing machines; Railroad constructing machines; 
Hydraulic controls for machines, motors (other than 
for land vehicles) and engines (other than for land 
vehicles); Elevating apparatus; Pumps [machines]; 
Road making machines; all included in class 7.

משאבות בטון; מנופים; ציוד ערבוב אספלט; משאבות בטון
מורכבות על משאית; מכונות לערבול בטון; זרועות הנחת בטון;
מחפרים; מכונות להובלת עפר; מכונות לפיזור אספלט כביש;
מכבשי כביש; מחממי מחזור מקומי באמצעות חום; רמיקסרים
למחזור מקומי באמצעות חום; מקצועות; מפלסות; מכונות
קידוח; פטישי אוויר; מתקני מנהור פניאומטיים; מטעינים;

מכונות דחיסת פסולת; מתקני קידוח, צפים או שאינם צפים,
שהם מתקני קידוח סיבוביים; מכונות ערבול; מכונות הרכבת
מסילת ברזל; כלי ויסות הידראוליים למכונות, מנועים מוטוריים
(שאינם עבור כלי תחבורה יבשתיים) ומנועים (שאינם עבור כלי
תחבורה יבשתיים); מתקני הגבהה; משאבות [מכונות]; מכונות

ליצירת כביש; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology Development Co., Ltd.

Address: 361 Yinpen Road (South), Changsha, Hunan 
Province, People's Republic of China

Identification No.: 800409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221890 מספר סימן

Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 71329/07/2010



Rolling stock for railways; Vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; Fork lift trucks; Lifting cars (lift 
cars); Sprinkling trucks; Coaches (motor -); Concrete 
mixing vehicles; Cleaning trolleys; Automobiles; 
Vehicle chassis; Motorcycles; Bicycles; Funiculars; 
Trolleys; Vehicle wheel tires (tyres); Aircraft; Crane 
trucks; Trailers (vehicles); Container platform 
vehicles; Road-block removal trucks; Garbage 
carriers; all included in class 12.

קרונות למסילת ברזל; כלי רכב לתנועה ביבשה, באוויר, במים
או על גבי מסילה; מלגזות; מכוניות הרמה; משאיות זרייה;
קרונות (מנוע -); רכבי ערבול בטון; עגלות ניקוי; מכוניות;

שלדות כלי רכב; אופנועים; אופניים; רכבלים; עגלות; צמיגים
לגלגלי כלי רכב; כלי טיס; משאיות עגורן; קרונות נגררים (כלי
רכב); רכבי מכולת פלטפורמה ; משאיות הסרת מחסום כביש;

מובילי אשפה; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology Development Co., Ltd.

Address: 361 Yinpen Road (South), Changsha, Hunan 
Province, People's Republic of China

Identification No.: 800409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221891 מספר סימן

Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 71429/07/2010



Real estate affairs; included in class 36. תיווך (עסקי דלא ניידי); נכלל בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: פיליס הרצג

כתובת : דורות ראשונים 5, ירושלים, ישראל

מספר זיהוי: 013851969

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Naiman, Adv.

Address: 5 Dorot Rishonim St., Jerusalem, 94625, Israel

שם: אריאל ניימן, עו"ד

כתובת : רחוב דורות ראשונים 5  , ירושלים, 94625, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words REAL ESTATE & 
INVESTMENTS, but in the combination of the mark.

REAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ESTATE & INVESTMENTS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221894 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 71529/07/2010



Toys and games; included in class 28. צעצועים ומשחקים; נכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Nir Rubinfeld שם: ניר רובינפלד

Address: כתובת : הרב קוק 4, כפר יונה, 40300, ישראל

Identification No.: 025203548מספר זיהוי: 025203548

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180,
ישראל

טקטיקאש
TACTICASH

Application Date 25/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221895 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 71629/07/2010



Synthetic fibers used for reinforcing all types of 
concrete mixtures; all goods included in class 17

סיבים סינטטיים בשימוש עבור חיזוק כל סוגי תערובות בטון; כל
הסחורות נכללות בסוג 17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brugg Seiltechnik Holding AG

Address: Klosterzelgstrasse 28, Brugg CH-5201, 
Switzerland

Identification No.: 70504

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CONCRIX

Application Date 25/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221899 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 71729/07/2010



Real estate business; included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי ; נכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Boulevard Real Estate שם: בולווארד נדל"ן שותפות מוגבלת

Address: 50 Dizengof St., Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 550223499מספר זיהוי: 550223499

שותפות מוגבלת

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

Trade Mark No. 221907 מספר סימן

Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 71829/07/2010



TELEFUNKEN

Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221910 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 71929/07/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אב תש"ע - 72029/07/2010



Broadcast and television transmitters, high frequency
devices combinations for one-channel high-frequency
transmission of voice and data; high frequency
devices and high-frequency devices combinations for
mobile VHF-transmission (ultra short-wave
transmission) for voice and data; hand-held data
processing devices; selective multi-couplers (data
processing) for
feeding of outlet signals for high-frequency
transmitters in any wide-band aerial; senders
(telecommunication) and sender device combinations
for mm-wave-radio-communication;
telecommunication devices and telecommunication
devices combinations for voice and data
communication within ships; devices and devices
combinations for recording, transmitting, processing
and/or playing of analogue and/or digital picture
signals and/or analogue and/or digital sound signals
(also electronic or digital music or broadcast signals)
and/or data; entertainment devices, which are to be
used with an external screen or monitor; DVD-
players; money-fed music boxes; digital data carriers,
sound carriers, sound records, diskettes, CD
(compact discs), DVD-discs, magnetic tape
cassettes, magnetic cards, video cameras, electronic
displays, MP3- and MP4 players, television sets,
hard-disc recorders (for computers), HI-FI-systems,
stereo systems (music player devices); mobile
phones, wireless and wire-telephones, house
intercom systems; telefax machines, PC-telephones,
monitors (computer hardware); projectors; radio
devices with and without cassette deck, CD-
recorders, DVD-recorders, DVD-players, CD-players;
devices for display of digitally recorded photographs
(digital photo-frames), clock radios; car radio sets;
video recorders, video cassettes; devices for
reception of sound and picture and aerials for
satellite receivers; devices for non-cash payments via
storage cards and SIM cards without or with satellite-
based navigation devices (GPS-devices), modems,
in particular also cable modems; telematic devices
(as far as contained in class 9) and systems
composed of such devices; navigation devices (as far
as included in class 9); and navigation devices
combinations, particularly satellite-based; digital
and/or optical recorders and/or data carriers (as far
as included in class 9); stored computer software
namely operating systems software; machine-
readable data carriers equipped with computer
programs; batteries (electrical), battery charging
devices; microphones, headphones, studio
microphones, loudspeakers; electrical sound pickups;
mixers for sound studios; computer hardware and
their parts; computer software modules data storage
chips; date storage cards, plug-in cards (hardware),
interruption-free power supply devices (USVs) for
computer plants; sound amplifiers, parts and
accessories for sound reception devices namely
tuners, remote control transmitters and remote
control receivers for electronic signals; night-vision
devices; call answering machines, dictating machines
and their accessories (as far as included in class 9),
scanners and telefax machines, computer hardware
for internet access; computer for voice-controlled
information processing; devices for

משדרי טלוויזיה ושידור, שילוב של התקנים בעלי תדר גבוה
לשידור בערוץ יחיד בתדר גבוה של קול ונתונים; התקנים בעלי
תדר גבוה  ושילוב של התקנים בעלי תדר גבוה עבור שידור
VHF נייד (שידור גל קצר מאוד) עבור קול ונתונים; התקנים
מוחזקים ביד לעיבוד מידע, התקני תאום עכבות מקלטים

לאנטנה סלקטיביים (עיבוד נתונים) להזנת מקור אותות עבור
משדרי תדר גבוה בכל פס רחב אנטנה ; משגרים (תקשורת)
ושילובים של התקני משגר עבור גלי –רדיו MM – תקשורת;
התקני תקשורת ושילובים של התקני תקשורת לתקשורת של
קול ונתונים בספינות; התקנים ושילובי התקנים  להקלטה,
שידור, עיבוד ו/או הפעלת אותות תמונה אנלוגיות ו/או

דיגיטליות  ו/או אותות קול אנלוגיות ו/ או דיגיטליות (גם מוזיקה
או אותות שידור דיגיטליות או חשמליות) ו/או נתונים; התקני
DVDבידור, הניתנים לשימוש  עם מסך או מוניטור חיצוני; נגני
; תיבות נגינה בהזנת כסף; נושאי נתונים דיגיטליים, נושאי קול,

, DVD (תקליטורים), דיסקים CD ,תקלטי קול, דיסקטים
קלטות מגנטיות, כרטיסים מגנטיים, מצלמות ווידאו, מסכים
אלקטרוניים, נגני  MP3 ו MP4, מערכות טלוויזיה, מקליטי

דיסק קשיח (עבור מחשבים), מערכות HI-FI , מערכות סטריאו
(התקנים לנגני מוזיקה); טלפונים ניידים; טלפונים  אלחוטיים
ונייחים , מערכות  אינטרקום ביתיות; מכונות טלפקס, טלפונים
PC, מוניטורים (חומרת מחשב); מקרינים; התקני רדיו עם וללא
;CD נגיני ,DVD נגיני , DVD מקליטי , CDתא קלטות, מקליטי
התקנים להצגת תמונות דיגיטליות מוקלטות (תמונות דיגיטליות
- מסגרות) , שעוני רדיו; מערכות רדיו לרכב; מקליטי ווידאו,
קלטות ווידאו; התקנים לקליטת קול ותמונה ואנטנות לקולטי
לווין; התקנים לתשלומים לא במזומן באמצעות כרטיסי אחסון
וכרטיסי SIM בלי או עם התקני ניווט המבוססים על לווין
(התקני GPS ), מודמים, בפרט כבלים למודמים ; התקנים
טלמטיים (כל עוד נכללים בסוג 09) ומערכות המורכבות
מהתקנים אלה; התקני ניווט (כל עוד נכללים בסוג 09);

ושילובים של התקני ניווט, בפרט המתבססים על לווין; מקלטים
ו/או נושאי נתונים דיגיטליים ו/ או אופטיים (כל עוד נכללים בסוג
09); תוכנת מחשב מאוחסנת דהיינו תוכנת מערכות הפעלה;
ציוד נשיאת מידע קריא על ידי מחשב הכולל תוכנות מחשב;

סוללות (חשמליות), התקני טעינת סוללה; מיקרופונים, אוזניות,
מיקרופונים לאולפן, רמקולים; קולטי קול חשמליים; מקסריים
לאולפני קול; חומרת מחשב וחלקים עבורם; שבבי אחסון
נתונים מודולים תוכנת מחשב; כרטיסי אחסון מידע, כרטיסי
PLUG-IN (חומרה), התקני אספקת חשמל ללא הפסקה

(USV) עבור  מפעלי מחשבים; מגבירי קול, חלקים ואביזרים
להתקני קליטת קול דהיינו כוונים, משדרי שלט רחוק ומקלטי
שלט רחוק לאותות אלקטרוניים; התקנים לראיית לילה;

מזכירות אלקטרוניות , מכונות כתיבה ואביזרים עבורם (כל עוד
נכללים בסוג 09), סורקים ומכונות טלפקס, חומרת מחשב
לגישה לאינטרנט; מחשבים עבור עיבוד מידע לבקרת קול;

התקנים עבור טלקומוניקציה, דהיינו מוקדים, מולטיפלקסרים,
נתבים במיוחד גם נתבי WLAN, מפצלים, מודמים (אלחוטי
ועם חוט); התקני עיבוד נתונים; מחשבים; מכונות צילום;

מכשירי לייזר (לא למטרות רפואיות); צינורות אלקטון בפרט גם
צינורות קרן קתודית; מסכי צינורות קרן קתודית; חלקי מוליך

למחצה; תאים סולריים חשמליים (תאים פוטו וולטאיים) ליצירת
חשמל; חלקים אופטו אלקטרונים; לוחות צג אופטיים; מנורות

(לא לתאורה כל עוד נכללים בסוג 09); מחשבים ניידים
(מחשב); מסך קולנוע, נגני DVD, מקליטי ווידאו, מערכות

טלוויזיה ומקרנים, כל הטובין לעיל לשימוש בקולנועים ביתיים;
קונסולות משחק עבור חיבור למוניטור או מסך חיצוני; הנכללים

כולם בסוג 9.

י"ח אב תש"ע - 72129/07/2010



Owners

Name: TELEFUNKEN Licenses GmbH

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 58305

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Class: 9 סוג: 9

Germany , 21/01/2009, No. 607.1 003 2009 30 גרמניה , 21/01/2009 , מספר 30 2009 003 607.1

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

telecommunication, namely hubs, multiplexers,
routers, particularly also WLAN routers, splitters,
modems (with wire and wireless); data processing
devices; computers; copying machines; laser devices
(not for medical purposes); electron tubes in
particular also cathode beam tubes; cathode beam
tubes screens; semiconductor
components; electrical solar cells (photo-voltaic cells)
for power generation; opto-electronic components;
optical display boards; lamps (not for lighting and as
far as included in class 9); notebooks (computers);
cinema screen, DVD-players, video recorders, TV-
sets and projection devices, all goods mentioned
above for use in home cinemas; playing consoles for
connection to external screen or monitor; all included
in class 09.

משדרי טלוויזיה ושידור, שילוב של התקנים בעלי תדר גבוה
לשידור בערוץ יחיד בתדר גבוה של קול ונתונים; התקנים בעלי
תדר גבוה  ושילוב של התקנים בעלי תדר גבוה עבור שידור
VHF נייד (שידור גל קצר מאוד) עבור קול ונתונים; התקנים
מוחזקים ביד לעיבוד מידע, התקני תאום עכבות מקלטים

לאנטנה סלקטיביים (עיבוד נתונים) להזנת מקור אותות עבור
משדרי תדר גבוה בכל פס רחב אנטנה ; משגרים (תקשורת)
ושילובים של התקני משגר עבור גלי –רדיו MM – תקשורת;
התקני תקשורת ושילובים של התקני תקשורת לתקשורת של
קול ונתונים בספינות; התקנים ושילובי התקנים  להקלטה,
שידור, עיבוד ו/או הפעלת אותות תמונה אנלוגיות ו/או

דיגיטליות  ו/או אותות קול אנלוגיות ו/ או דיגיטליות (גם מוזיקה
או אותות שידור דיגיטליות או חשמליות) ו/או נתונים; התקני
DVDבידור, הניתנים לשימוש  עם מסך או מוניטור חיצוני; נגני
; תיבות נגינה בהזנת כסף; נושאי נתונים דיגיטליים, נושאי קול,

, DVD (תקליטורים), דיסקים CD ,תקלטי קול, דיסקטים

י"ח אב תש"ע - 72229/07/2010



Class: 3 סוג: 3

France , 05/01/2009, No. 093620755 צרפת , 05/01/2009 , מספר 093620755

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Perfumery goods, perfumes, eau de toilette, 
deodorants, essential oils, shower gels, bath salts, 
cosmetic creams for body care, hair lotions, 
cosmetics, all in class 3.

מוצרי פרפומריה, בשמים, או דה טואלט, דיאודורנטים, שמנים
ארומטיים, ג'ל לאמבט, מלחי אמבט, תחליבים קוסמטיים
לטיפוח הגוף, קרם לחות לשיער, קוסמטיקה; הכל בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Guerlain S.A.

Address: 68 Avenue des Champs Elysees, Paris, 75008, 
France

Identification No.: 70359

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221914 מספר סימן

Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 72329/07/2010



An antiphlogistic and antirheumatic preparation; all 
included in class 5.

תכשיר אנטי  דלקתי  ונוגד שיגרון; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221916 מספר סימן

Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 72429/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 05/01/2009, No. 77643112 ארה"ב , 05/01/2009 , מספר 77643112

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Computer software for monitoring and interpreting 
incoming information to provide contemporaneous 
notification and implement user-defined processes 
for handling this incoming information; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב למעקב ופרשנות של מידע נכנס כדי לספק
הודעה בו בזמן וליישם תהליכים שהוגדרו על ידי המשתמש

לטיפול במידע נכנס זה; הנכללת בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RTAM

Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221918 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 72529/07/2010



Clothing,uniforms, footwear and headgear ; all 
included in class 25.

דברי הלבשה,מדים, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Worker Ltd. שם: וורקר בע"מ

Address: Bat Yam, Israel כתובת : בת ים, ישראל

Identification No.: 513026229מספר זיהוי: 513026229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן,
52520, ישראל

Trade Mark No. 221921 מספר סימן

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 72629/07/2010



Clothing,uniforms, footwear and headgear ; all 
included in class 25.

דברי הלבשה,מדים, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Worker Ltd. שם: וורקר בע"מ

Address: בת ים, ישראל כתובת : בת ים, ישראל

Identification No.: 513026229מספר זיהוי: 513026229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 7 Jabotinski St., Moshe Aviv Tower, 38 th 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן,
52520, ישראל

WORKER

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221922 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 72729/07/2010



Computers; included in class 9. ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MOR LEVY TECHNOLOGIES LTD. שם: מור לוי טכנולוגיות בע"מ

Address: 6 Ginzberg Street  , Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב גינזברג 6  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511668071מספר זיהוי: 511668071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Solomonovich & Co, Adv.

Address: Top Tower 50 Dizengoff St., Tel Aviv, 64332, 
Israel

שם: סולומונוביץ ושות', עו"ד

כתובת : מגדל על רח' דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

GIGABOOK

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221924 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 72829/07/2010



All goods included in class 25. כל הטובין הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TZAH ITZHAKI שם: צח יצחקי

Address: 8 Hashoftim St., Petah Tikva, 49574, Israel כתובת : השופטים 6, פתח תקוה, 49574, ישראל

Identification No.: 031828320מספר זיהוי: 031828320

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words רשת חברתית and the
shortenings CO.IL, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים רשת
חברתית ובקיצורים CO.IL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221925 מספר סימן

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 72929/07/2010



Class: 36 סוג: 36

U.S.A. , 20/04/2009 ארה"ב , 20/04/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation 
and investment of funds for others, including private 
and public equity and debt investment services. 
Financial and investment services, namely 
management and brokerage in the fields of stocks, 
bonds, options, currency, commodities, futures and 
other securities, and the investment of funds of 
others. Providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest 
rate products, and equities via the internet and 
intranet systems, in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, ייעוץ השקעות, ניהול השקעות, ייעוץ
השקעות והשקעות של כספים עבור אחרים, בכלל זה שירותי
השקעות בהון וחוב פרטי וציבורי. שירותים פיננסיים והשקעות,
דהיינו, ניהול וסחר במניות, באגרות חוב, באופציות, במטבעות,
בסחורות, בחוזים עתידיים ובניירות ערך אחרים ובהשקעות

כספים של אחרים. אספקת מידע באמצעות האינטרנט ומערכת
האינטרא-נט בקשר של מטבע חוץ, סחורות, נגזרות  פיננסיים

של מוצרים המבוססים על שעורי ריבית והון, בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Clarium Capital Management LLC

Address: 1114 Avenue of the Americas, 29th Floor, New 
York, New York, 10036, U.S.A.

Identification No.: 70506

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

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

CLARIUM

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221929 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73029/07/2010



Class: 9 סוג: 9

New Zealand , 05/01/2009, No. 801036 ניו זילנד , 05/01/2009 , מספר 801036

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Computer software; computer hardware; apparatus 
for recording, transmitting, or reproducing sounds, 
images or other data; players and recorders for 
audio, video and computer data; televisions; video 
cameras; digital still cameras; video games and video 
game machines; downloadable audio and video 
recordings featuring music, comedy, drama, action, 
adventure or animation; digital sound, video and data 
recordings; DVDs and CD-ROMs; digital and mobile 
telephones; personal digital assistants, handheld 
computers, electronic organizers and electronic 
notepads; and MP3 players; in class 9.

תוכנת מחשב; חומרת מחשב; מנגנון להקלטה, ממסור או
שיחזור של צלילים, דמויות או נתונים אחרים; נגנים ומכשירי
הקלטה של קבצי שמע, סרטי וידאו ומידע ממחושב; טלויזיות;
מצלמות וידאו; מצלמות סטילס דיגיטליות; משחקי מחשב
ומכונות של משחקי מחשב; הקלטות שמע וסרטי וידאו של
מוסיקה, קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקאות או אנימציה

הניתנות להורדה מהאינטרנט; הקלטות של צלילים דיגיטליים,
וידאו ונתונים; תקליטורי DVD ו-CD; טלפונים דיגיטליים
וניידים; עזרים דיגיטלים אישיים, מחשב כף יד, אירגוניות
אלקטרוניות ופנקסים אלקטרונים ונגני mp3, בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

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

ULTRAVIOLET

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221930 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73129/07/2010



Class: 35 סוג: 35

New Zealand , 05/01/2009, No. 801036 ניו זילנד , 05/01/2009 , מספר 801036

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Retail store services in the field of entertainment 
featuring prerecorded audio and audiovisual works, 
electronic devices and related products and 
merchandise, in class 35.

שירותי חנויות קימעונאיות בתחום הבידור הכוללות הקלטות
שמע מוכנות מראש ומיצגים אורקולים, מכשירים אלקטרונים

ומוצרים הקשורים אליהם וסחורות, בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

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

ULTRAVIOLET

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221933 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73229/07/2010



Class: 38 סוג: 38

New Zealand , 05/01/2009, No. 801036 ניו זילנד , 05/01/2009 , מספר 801036

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio 
and video files via computer and other 
communications networks; providing on-line chat 
rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users 
concerning entertainment, music, concerts, videos, 
radio, television, film, news, sports, games and 
cultural events; web casting services, delivery of 
messages by electronic transmission; provision of 
connectivity services and access to electronic 
communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; 
communication by computer, in class 38.

שירותי טלקומיוניקציה, דהיינו, העברה אלקטרונית של קבצי
שמע וסרטי וידאו הניתנים להורדה מהאינטרנט ולשידור על גבי
הרשת באמצעות מחשב ורשתות תקשורת אחרות; אספקה של
חדרי צ'אט מקוונים, לוחות מודעות ופורומים חברתיים להעברת
הודעות בין משתמשי מחשב בנושאי בידור, מוזיקה, הופעות,
סרטי וידאו, רדיו, טלויזיה, סרטים, חדשות, ספורט, משחקים,
;(webcasting) ואירועי תרבות; שירותי שידורים מקוונים
העברה של הודעות באמצעות ממסר אלקטרוני; אספקת

שירותי קישוריות וגישה לרשתות תקשורת אלקטרוניות, לשידור
או קליטה של תכני שמע, סרטי וידאו ומולטימדיה; תקשורת

באמצעות מחשב; הנכלל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

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

ULTRAVIOLET

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221934 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73329/07/2010



Class: 39 סוג: 39

New Zealand , 05/01/2009, No. 801036 ניו זילנד , 05/01/2009 , מספר 801036

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Electronic storage of data and digital content, in class 
39.

אחסון אלקטרוני של מידע ותכנים דיגיטלים, בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

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

ULTRAVIOLET

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221935 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73429/07/2010



Class: 42 סוג: 42

New Zealand , 05/01/2009, No. 801036 ניו זילנד , 05/01/2009 , מספר 801036

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Providing search engines for obtaining data via 
communications networks; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software to enable 
users to program, store, play and transfer audio, 
video, text and other multimedia content, including 
music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-
related programs; internet services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources 
available on global computer networks for others; 
searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer 
networks for others, in class 42.

אספקת מנועי חיפוש להשגת מידע דרך רשתות תקשורת;
אספקת גישה זמנית לתוכנה מקוונת שאיננה ניתנת להורדה על

מנת לאפשר למשתמשי מחשב לתכנת, לאחסן, לשחק
ולהעביר תכנים של קבצי שמע, סרטי וידאו, טקסט ותכני

מולטימדיה אחרים ובכללם מוזיקה, הופעות, סרטי וידאו, רדיו,
טלויזיה, חדשות, ספורט, משחקים, אירועים ותוכניות תרבות
ובידור; שירותי אינטרנט, דהיינו, יצירת אינדקסים של מידע,
אתרי אינטרנט ומקורות אחרים הזמינים על גבי רשתות

מחשבים עולמיות בעבור אחרים; חיפוש, גלישה ואיחזור מידע,
אתרי אינטרנט ומקורות אחרים הזמינים על גבי רשתות

מחשבים עולמיות בעבור אחרים; בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

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

ULTRAVIOLET

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221937 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73529/07/2010



Stationery; pens, pencils, notepads, writing paper, 
stickers, rubbers, ring binders, wallets for documents, 
calendars, staplers, posters, wall charts; all included 
in class 16.

כלי כתיבה; עטים, עפרונות, פנקסי רשימות, נייר כתיבה,
מדבקות, גומיות, כורכי טבעות, תיקי מסמכים, לוחות שנה,
מהדקים, פוסטרים, טבלאות קיר; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

CANONICAL

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221938 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73629/07/2010



Computer software; publications downloadable from 
the internet, relating to computers and computer 
programs; digital music downloadable from the 
internet; all included in class 9.

תוכנת מחשב; פרסומים הניתנים להורדה מהאינטרנט,
המתייחסים למחשבים ותוכנות מחשב; מוזיקה דיגיטלית
הניתנת להורדה מהאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

CANONICAL

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221939 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73729/07/2010



Luggage, cases, bags, pouches, rucksacks, 
handbags, shoulder bags, wallets; all included in 
class 18.

מזוודות, תיבות, תיקים, פאוצ'ים, תרמילי גב, תיקי יד, תיקי
שכם, ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

CANONICAL

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221940 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73829/07/2010



Articles of clothing, footwear and headgear; scarves, 
belts and gloves all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; צעיפים, חגורות וכפפות;
הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

CANONICAL

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221941 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 73929/07/2010



Advertising services, rental of advertising space on 
websites; auctioning services; data processing 
services; recruitment agency services; consultancy 
services relating to business management and 
organization; all included in class 35.

שירותי פרסום, השכרת מקום לפרסום באתרי אינטרנט;
שירותי מכירת פומבית; שירותי עיבוד נתונים; שירותי משרדי
גיוס; שירותי ייעוץ המתייחסים לניהול וארגון עסקים; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

CANONICAL

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221942 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 74029/07/2010



Consultancy services relating to computer hardware 
and computer software; writing, design, installation 
and maintenance of computer software; all included 
in class 42.

שירותי ייעוץ המתייחסים לחומרת מחשב ותוכנת מחשב;
כתיבה, עיצוב, התקנה ותחזוקה של תוכנת מחשב; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

CANONICAL

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221943 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 74129/07/2010



Computer software; publications downloadable from 
the internet, relating to computers and computer 
programs; digital music sownloadable from the 
internet; all included in class 9.

תוכנת מחשב; פרסומים הניתנים להורדה מהאינטרנט,
המתייחסים למחשבים ותוכנות מחשב; מוזיקה דיגיטלית
הניתנת להורדה מהאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

UBUNTU

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221947 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 74229/07/2010



Stationery; pens, pencils, notepads, writing paper, 
stickers, rubbers, ring binders, wallets for documents, 
calendars, staplers, posters, wall charts; all included 
in class 16.

כלי כתיבה; עטים, עפרונות, פנקסי רשימות, נייר כתיבה,
מדבקות, גומיות, כורכי טבעות, תיקי מסמכים, לוחות שנה,
מהדקים, פוסטרים, טבלאות קיר; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

UBUNTU

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221948 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 74329/07/2010



Luggage, cases, bags, pouches, rucksacks, 
handbags, shoulder bags, wallets; all included in 
class 18.

מזוודות, תיבות, תיקים, פאוצ'ים, תרמילי גב, תיקי יד, תיקי
שכם, ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

UBUNTU

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221949 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 74429/07/2010



Articles of clothing, footwear and headgear; scarves, 
belts and gloves; all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; צעיפים, חגורות וכפפות;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

UBUNTU

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221950 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 74529/07/2010



Training and education, provision of information; all 
relating to computer software; providing digital music 
from the internet; all included in class 41.

הדרכה וחינוך, אספקת מידע; כולם המתייחסים לתוכנת
מחשב; אספקת מוזיקה דיגיטלית מהאינטרנט; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

UBUNTU

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221951 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 74629/07/2010



Consultancy services relating to computer hardware 
and computer software; writing, design, installation 
and maintenance of computer software; all included 
in class 42.

שירותי ייעוץ המתייחסים לחומרת מחשב ותוכנת מחשב;
כתיבה, עיצוב, התקנה ותחזוקה של תוכנת מחשב; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

UBUNTU

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221952 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 74729/07/2010



Computer software; publications downloadable from 
the internet, relating to computers and computer 
programs; digital music downloadable from the 
internet; all included in class 9.

תוכנת מחשב; פרסומים הניתנים להורדה מהאינטרנט,
המתייחסים למחשבים ותוכנות מחשב; מוזיקה דיגיטלית
הניתנת להורדה מהאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

Trade Mark No. 221953 מספר סימן

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 74829/07/2010



Stationery; pens, pencils, notepads, writing paper, 
stickers, rubbers, ring binders, wallets for documents, 
calendars, staplers, posters, wall charts; all included 
in class 16.

כלי כתיבה; עטים, עפרונות, פנקסי רשימות, נייר כתיבה,
מדבקות, גומיות, כורכי טבעות, תיקי מסמכים, לוחות שנה,
מהדקים, פוסטרים, טבלאות קיר; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

Trade Mark No. 221954 מספר סימן

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 74929/07/2010



Luggage, cases, bags, pouches, rucksacks, 
handbags, shoulder bags, wallets; all included in 
class 18.

מזוודות, תיבות, תיקים, פאוצ'ים, תרמילי גב, תיקי יד, תיקי
שכם, ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

Trade Mark No. 221955 מספר סימן

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 75029/07/2010



Articles of clothing, footwear and headgear; scarves, 
belts and gloves; all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; צעיפים, חגורות וכפפות;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

Trade Mark No. 221956 מספר סימן

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 75129/07/2010



Training and education, provision of information; all 
relating to computer software; providing digital music 
from the internet; all included in class 41.

הדרכה וחינוך, אספקת מידע; כולם המתייחסים לתוכנת
מחשב; אספקת מוזיקה דיגיטלית מהאינטרנט; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

Trade Mark No. 221957 מספר סימן

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 75229/07/2010



Consultancy services relating to computer hardware 
and computer software; writing, design, installation 
and maintenance of computer software; all included 
in class 42.

שירותי ייעוץ המתייחסים לחומרת מחשב ותוכנת מחשב;
כתיבה, עיצוב, התקנה ותחזוקה של תוכנת מחשב; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IMI 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

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

Trade Mark No. 221958 מספר סימן

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 75329/07/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, anti-inflammatory drugs; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נשימה, תרופות אנטי-
דלקתיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nycomed GmbH

Address: Byk-Gulden-Strasse 2  , Konstanz, Germany

Identification No.: 66731

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221963 מספר סימן

Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 75429/07/2010



Dietary and nutritional supplements; all included in 
class 5.

תוספים דיאטטיים ותזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MONAVIE EMV

Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221966 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 75529/07/2010



Non-alcoholic beverages containing fruit juices; all 
included in class 32.

משקאות לא-אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; הנכללים כולם
בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221967 מספר סימן

Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 75629/07/2010



Chemicals used in industry and science; included in 
Class 1.

חומרים כימיים לשימוש בתעשיה ובמדע; הנכללים כולם בסוג
.1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AEterna Zentaris GmbH

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 56017

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZENTARIS

Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221969 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 75729/07/2010



Dietary and nutritional supplements; all included in 
class 5.

תוספים דיאטטיים ותזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221970 מספר סימן

Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 75829/07/2010



Non-alcoholic beverages containing fruit juices; all 
included in class 32.

משקאות לא-אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; הנכללים כולם
בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MONAVIE EMV

Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221971 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 75929/07/2010



Dental materials including dental impression 
materials, dental investment materials, dental 
cements, dental adhesive materials, dental resins, 
dental abrasives, dental wax, materials for stopping 
teeth, alloys for dental purposes, stones and plasters 
for dental purposes, and porcelain for dental 
prostheses; all included in class 5.

חומרים דנטאליים, לרבות חומרי הטבעה דנטאליים, חומרי
כיתור דנטאליים, צמנט דנטאלי, חומרי הדבקה דנטאליים,

שרפים דנטאליים, חומרי שחיקה דנטאליים, שעווה דנטאלית,
חומרים לסתימות בשיניים, סגסוגות למטרות דנטאליות,

סטונים ואספלניות למטרות דנטאליות, ופורצלן עבור תותבים
דנטאליים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GC CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 1081

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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221983 מספר סימן

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 76029/07/2010



Cosmetic products, in particular bath gels, 
shampoos, body milk, creams, balsam for hydration 
and skin care; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, במיוחד ג'ל אמבטיה, שמפו, תחליב לגוף,
קרמים, בשמת ללחות וטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATORIOS LETI, S.L. UNIPERSONAL

Address: Gran Via de les Corts Catalanes, 184, Planta 7, 
Barcelona, 08038, Spain

Identification No.: 800414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LETI AT4

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221985 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 76129/07/2010



Alcoholic beverages (except beers) excluding wines; 
all included in class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה) מלבד יינות; הנכללים כולם
בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SIA Jaunalko

Address: Kalna iela 9,  , Jaunpagasts, Virbu pagasts, 
Talsu novads, Latvia

Identification No.: 800415

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

Аpceничъ

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221986 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 76229/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 08/04/2009, No. 77709620 ארה"ב , 08/04/2009 , מספר 77709620

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Computers, notebook computers, computer 
hardware, computer operating system software, 
computer peripherals; all included in class 9.

מחשבים, מחשבים ניידים, חומרת מחשב, תכנת מערכת
הפעלת מחשב, ציוד היקפי למחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RED DOG

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221987 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 76329/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 08/04/2009, No. 77709639 ארה"ב , 08/04/2009 , מספר 77709639

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Computer software program for capturing images; all 
included in class 9.

תוכנית תכנת מחשב לתפיסת בבואות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REDGRAB

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221988 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 76429/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 08/04/2009, No. 77709646 ארה"ב , 08/04/2009 , מספר 77709646

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Software for the management and manipulation of 
images; all included in class 9.

תכנה לניהול ותפעול של בבואות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REDPHOTO

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221990 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 76529/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 08/04/2009, No. 77709701 ארה"ב , 08/04/2009 , מספר 77709701

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Computer software for the viewing of photographs; all 
included in class 9.

תכנת מחשב לצפייה בתצלומים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REDPICS

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221991 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 76629/07/2010



Water, mineral water, sparkling water, and other non-
alcoholic drinks, soft drinks, fruit drinks and fruit 
juices, liquid and powdered beverage mixes; 
flavoring syrups for making beverages; flavored and 
unflavored bottled waters, sparkling waters, mineral 
waters, fruit juices, sparkling fruit and juice based 
beverages and soda beverages; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; all 
included in class 32.

מים, מים מינרליים, מים מוגזים , ומשקאות לא כוהליים אחרים,
משקאות קלים, משקאות מפירות ומיצי פירות, תערובות משקה

בנוזל ובאבקה; שירובים בטעמים להכנת משקאות; מים
בבקבוקים בטעמים ושאינם בטעמים, מי סודה, מים מינרליים,
מיצי פירות, משקאות תוססים על בסיס פירות ומיץ ומשקאות
סודה; משקאות קפואים מפירות ומשקאות קפואים על בסיס

פירות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Starbucks Corporation, d/b/a Starbucks Coffee 
Company.

Address: Seattle, Washington, U.S.A.

Identification No.: 35181

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221992 מספר סימן

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 76729/07/2010



Water softening apparatus and installations; water 
filters, drinking water filters; water-filtering apparatus; 
water conduit installations; water purifying 
installations; water purifying apparatus and 
machines; water sterilizers; water supply 
installations; water distribution installations; water 
intake apparatus; filters (parts of household or 
industrial installations); disinfectant apparatus; 
purification installations for sewage; installations for 
water sterilisation, sterilisations for water treatment; 
filter installations for removal of chlorine from water 
and decalcification of water, installations for 
disinfecting hot water/cold water, installations for hot 
water circulation disinfection, installations for 
treatment of ballast water; installations and facilities 
for water sterilisation; all included in class 11.

מכשירים והתקנים לריכוך מים; מסנני מים, מסנני מי שתייה;
מכשירים לסינון מים; התקנים להולכת מים; התקנים לטיהור
מים; מכשירים ומכונות לטיהור מים; מעקרי מים; התקנים
לאספקת מים; התקנים להפצת מים; מכשירי קליטת מים;

מסננים (חלקים השייכים להתקני משק הבית או תעשייתיים);
מכשירי חיטוי; התקני טיהור לביוב; התקנים לעיקור מים,

עיקורים לטיפול במים; התקני סינון להסרת כלור ממים וסידן
ממים, התקנים לחיטוי מים חמים\קרים, התקנים להפצת מים
חמים מחוטאים, התקנים לטיפול במי נטל; התקנים ומתקנים

לעיקור מים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Aquaworx Holding AG

Address: Seestrasse 108, CH-9626 Horn, Switzerland

Identification No.: 800413

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Aquaworx

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221994 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 76829/07/2010



Household or kitchen utensils and containers; 
brushes (except paint brushes); articles for cleaning 
purposes; glassware, porcelain and earthenware; 
crockery, cookware; kitchenware; kitchen tools 
(utensils, not electric); baking utensils; cooking 
utensils, non-electric; table utensils; hand operated 
kitchen utensils, other than knives; all included in 
class 21.

כלים ומכלים למשק הבית ולמטבח; מברשות (פרט למברשות
צבע); חפצים למטרות ניקיון; כלי זכוכית, חרסינה וכלי חרס; כלי

חרס, כלי בישול; ציוד מטבח; כלי מטבח (מכשירים, לא
חשמליים); מכשירי אפיה; מכשירי בישול, לא חשמליים; כלי
שולחן; מכשירי מטבח המופעלים ביד, אחרים מאשר סכינים;

הכל כלול בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Australia , 26/02/2009, No. 1286979 אוסטרליה , 26/02/2009 , מספר 1286979

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria 3025, 3025, Australia

Identification No.: 800417

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

Trade Mark No. 221999 מספר סימן

Application Date 09/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 76929/07/2010



Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
serving utensils; apple corers; knives; tongs; non-
electric can openers; nutcrackers; peelers (hand 
operated); scissors; scoops being hand tools; 
servers; skewers; skimmers; tableware; vegetable 
choppers; vegetable slicers; vegetable shredders; 
ladles; spatulas; all included in class 8.

כלים ומכשירים ידניים (מופעלים באמצעות היד); כלי אוכל; כלי
הגשה; סכינים להוצאת ליבת תפוח; סכינים; מלקחיים; פותחני
קופסאות לא חשמליים; מפצחי אגוזים; קולפנים (מופעלים

ביד); מספריים; כפות שהן כלי ידני; כלי הגשה; שיפודים; כפות
להסרת קרום; כלי שולחן; קוצצי ירקות; פורסי ירקות; גורסי

ירקות; מצקות; כפות מריחה; הכל כלול בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Australia , 26/02/2009, No. 1286979 אוסטרליה , 26/02/2009 , מספר 1286979

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria 3025, 3025, Australia

Identification No.: 800417

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

Trade Mark No. 222000 מספר סימן

Application Date 09/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 77029/07/2010



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THE H.D. LEE COMPANY, INC.

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 2372

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LEE

Application Date 09/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222005 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 77129/07/2010



Food products, namely, frozen fruit bars, frozen 
confections, namely, ice cream, flavored ices, frozen 
yogurt and frozen custard; all in class 30

מוצרי מזון, דהיינו, חטיפי פירות קפואים, ממתקים קפואים,
דהיינו, גלידה, קרח בטעמים, יוגורט קפוא ופודינג קפוא; הכל

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Crayons, Inc.

Address: 2020 124 th Avenue NE Suite C-201, Bellevue 
WA, 98005, U.S.A.

Identification No.: 64039

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CRAYONS

Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222006 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 77229/07/2010



Photographic paper; included in class 1. נייר צילום; נכלל בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tanitma Basim Ambalaj Ve Reklam Hizmetleri 
Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

Address: Suleyman Demirel Bulvari, 23.Cadde, 
Kucukcekmece - Istanbul, Turkey

Identification No.: 70511

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222010 מספר סימן

Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 77329/07/2010



Paper articles of stationery, paper for official 
documents, paper for printing purposes, stationery 
materials; all included in class 16.

מוצרי נייר לצרכי כתיבה, נייר למסמכים רשמיים, נייר להדפסה,
צרכי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16..

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tanitma Basim Ambalaj Ve Reklam Hizmetleri 
Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

Address: Suleyman Demirel Bulvari, 23.Cadde, 
Kucukcekmece - Istanbul, Turkey

Identification No.: 70511

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222011 מספר סימן

Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 77429/07/2010



Coffee and coffee substitutes; tea, cocoa, drinking 
chocolate; sugar, rice, tapioca, sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, biscuits, 
cakes, pastry, chocolate; confectionery; ice cream; 
ice, ices; 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; לחם, ביסקוויטים,

עוגות, מאפים, שוקולד; ממתקים; גלידות; קרח, קרחונים;
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

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

The colors appearing in the mark are: red, white, 
gold, brown and black.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום, לבן, זהב, חום ושחור.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222029 מספר סימן

Application Date 10/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 77529/07/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
herbs; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; עשבי תיבול; מקפאים, ריבות, רטבי פירות;
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים למאכל; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

The colors appearing in the mark are: red, white, 
gold, brown and black.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום, לבן, זהב, חום ושחור.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222030 מספר סימן

Application Date 10/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 77629/07/2010



Drug inclusive of potassium citrate for treatment of 
kidney stones and the urinary tract system; all 
included in class 5.

תרופה לרבות פוטאסיום סיטראט לטיפול באבני כליה ומערכת
השתן; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MISSION PHARMACAL COMPANY

Address: San Antonio, Texas, U.S.A.

Identification No.: 37406

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 67137, מגדל סונול,
ישראל

UROCIT-K

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222032 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 77729/07/2010



Games and playthings, sporting articles, toy cars, 
model cars, plush toys, teddy bears, electronic 
games (including video games), except as accessory 
apparatus for television sets; playing cards; frisbees, 
footballs, basketballs, softballs; all included in Class 
28.

משחקים וצעצועים, חפצי ספורט, מכוניות צעצוע, דגמי מכוניות,
צעצועי קטיפה, דובוני צעצוע, משחקים אלקטרוניים (לרבות
משחקי וידאו), מלבד כמתקן עזר למערכות טלוויזיה; קלפי
משחק; צלחות מעופפות, כדורי רגל, כדורי סל, כדורי בסיס

רכים; הכל כלול בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OPEL EISENACH GmbH

Address: Adam Opel Strasse 100  , Eisenach, Germany

Identification No.: 61943

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

Class: 28 סוג: 28

Germany , 14/01/2009, No. 302009002517 גרמניה , 14/01/2009 , מספר 302009002517

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

AMPERA

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222033 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 77829/07/2010



Foot mats for vehicles; all included in class 27. שטיחונים לכלי רכב; הכל כלול בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OPEL EISENACH GmbH

Address: Adam Opel Strasse 100  , Eisenach, Germany

Identification No.: 61943

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

Class: 27 סוג: 27

Germany , 14/01/2009, No. 302009002517 גרמניה , 14/01/2009 , מספר 302009002517

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

AMPERA

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222034 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 77929/07/2010



Motor vehicles, their parts and spare parts, all 
included in class 12.

כלי רכב, חלקיהם וחלקי חילוף; הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OPEL EISENACH GmbH

Address: Adam Opel Strasse 100  , Eisenach, Germany

Identification No.: 61943

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

Class: 12 סוג: 12

Germany , 14/01/2009, No. 302009002517 גרמניה , 14/01/2009 , מספר 302009002517

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

AMPERA

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222035 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 78029/07/2010



Paints; varnishes (other than insulating varnish); 
lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; coatings and enamels; painting 
inks; paints, coatings and enamels developed to 
combat bacteria, fungi, colonisation of surfaces by 
harmful microorganisms and pathogenic organisms; 
all included in class 2.

צבעים; ורנישים (למעט ורנישים מבודדים); לכות; משמרים נגד
חלודה ורקבון של עץ; ציפויים ואמיילים; צבעי דיו; צבעים

ציפויים ואמיילים אשר פותחו למאבק נגד בקטריות, פטריות
ומושבות של מיקרו-אורגניזמים מזיקים ואורגניזמים פתוגניים

על גבי משטחים; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Byotrol PLC

Address: Riverside Works, Collyhurst Road, Manchester, 
M40 7RU, United Kingdom

Identification No.: 800423

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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222046 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 78129/07/2010



Anti-microbial compositions and formulations; anti-
microbial compositions and formulations being 
sanitisers for use on re-usable packages, on 
perishable items, rest rooms and lavatories, on 
lavatory surfaces, on surfaces in food preparation 
areas, in cargo holds of ships and vessels, on 
shipping containers, on exterior surface, mainly walls 
and decking, and on interior floors and interior 
surfaces; all included in class 5.

תרכובות ותערובות אנטי-מיקרוביאליות; תרכובות ותערובות
אנטי מיקרוביאליות שהינן מחטאים לאריזות רב פעמיות,
לפריטים מתכלים, לבתי שימוש וחדרי שירותים, למשטחי
שירותים, למשטחים באזורי הכנת מזון, לנשאי המטען של

ספינות וכלי שיט, למכולות שיגור, על משטחים חיצוניים, בעיקר
קירות ומשטחי עגינה, ולרצפות פנימיות  ומשטחים פנימיים;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Byotrol PLC

Address: Riverside Works, Collyhurst Road, Manchester, 
M40 7RU, United Kingdom

Identification No.: 800423

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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222047 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 78229/07/2010



Anti-microbial compositions and formulations namely 
anti-microbial cleaners for use on reusable 
packaging, on perishable items, in rest rooms and 
lavatories, on lavatory surfaces, on surfaces and food 
preparation areas, in cargo holds of ships and 
vessels, shipping containers, on exterior surfaces, 
mainly walls and decking on interior surfaces; anti-
microbial compositions and formulations for use as 
detergents for clothing and fabrics; anti-microbial 
compositions being cleaners; all included in class 3.

תרכובות ותערובות אנטי-מיקרוביאליות דהיינו חומרי ניקוי אנטי
-מיקרוביאליים לשימוש על אריזות רב פעמיות, על פריטים
מתכלים, בבתי שימוש וחדרי שירותים, על משטחי שירותים,
על משטחים ועל משטחים המשמשים להכנת מזון, בנשאי
המטען של ספינות וכלי שיט, במכולות שיגור, על משטחים
חיצוניים, בעיקר קירות ומשטחי עגינה על משטחים פנימיים;
תרכובות ותערובות אנטי-מיקרוביאליות לשימוש כדטרגנטים
לבגדים ואריגים; תרכובות אנטי מיקרוביאליות דהיינו חומרי

ניקוי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Byotrol PLC

Address: Riverside Works, Collyhurst Road, Manchester, 
M40 7RU, United Kingdom

Identification No.: 800423

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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222048 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 78329/07/2010



Chemical additives; chemical additives to polymers;
chemical additives for paints and surface coatings;
chemical additives for paints and surface
coatings to help combat bacteria and fungi, the
colonisation of surfaces by harmful micro-organisms
and pathogenic organisms; all included in class 1.

תוספים כימיים; תוספים כימיים לפולימרים; תוספים כימיים
לצבעים וציפויי משטחים; תוספים כימיים לצבעים וציפויי

משטחים לסיוע במאבק נגד בקטריות ופטריות, ומושבות של
מיקרו-אורגניזמים מזיקים ואורגניזמים פתוגניים על גבי

משטחים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Byotrol PLC

Address: Riverside Works, Collyhurst Road, Manchester, 
M40 7RU, United Kingdom

Identification No.: 800423

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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222049 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 78429/07/2010



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; snack foods 
consisting primarily of grains, corn, cereal, other 
vegetable materials or combinations thereof, 
including corn chips, tortilla chips, pita chips, rice 
chips, rice cakes, rice crackers, pretzels, popped 
popcorn; snack food dipping sauces, salsas, snack 
bars, croissants, bread products; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי;
קמח ותכשירים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים,

קרחונים; דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח,
חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; חטיפי מזון
המכילים בעיקר גרעינים, תירס, דגנים, חומרי ירקות אחרים או
קומבינציות שלהם, כולל צ'יפס תירס, צ'יפס טורטייה, צ'יפס

פיתה, צ'יפס אורז, עוגות אורז, קרקרים אורז, בייגלה, פופקורן
מוכן; רטבים לטבילה לחטיפי מזון, סלסה, חטיפים, קרואסונים,

מוצרי לחם; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
10577, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222050 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 78529/07/2010



Class: 11 סוג: 11

U.S.A. , 02/02/2009, No. 77661726 ארה"ב , 02/02/2009 , מספר 77661726

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Scientific apparatus for the generation of ozone, 
namely, ozone generators; ozone generators for the 
treatment of agricultural products with ozonated gas 
or water to reduce mold and bacteria and to increase 
freshness and safety; all included in class 11.

מכשירים מדעיים לייצור אוזון, דהיינו, מייצרי אוזון; מייצרי אוזון
לטיפול במוצרים חקלאיים עם גז-אוזון או מי-אוזון להפחתת

עובש ובקטריות ולהגברת טריות ובטיחות; הנכללים כולם בסוג
.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Purfresh, Inc.

Address: 47211 Bayside Parkway, Fremont, California 
94538, U.S.A.

Identification No.: 800422

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PURFRESH

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222051 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 78629/07/2010



Furniture, namely, desks, tables, chairs, mirrors and 
picture frames; pillows, cushions, sleeping bags, 
figurines, sculptures, statues, statuettes, novelty 
plastic license plate frames, plastic bibs, plastic cake 
decorations, non-metal and non-leather key chains, 
chair pads, non-metal money clips, corks for bottles, 
drinking straws, booster seats, infant walkers, 
bassinets, high chairs, hand-held fans, decorative 
mobiles, soft sculpture wall decorations; all included 
in class 20.

רהיטים, דהיינו, שולחנות כתיבה, שולחנות, כיסאות, מראות
ומסגרות לתמונות; כריות, כרים, שקי שינה, פסלונים, פיסולים,
פסלים, פסלים קטנים, מסגרות ייחודיות מפלסטיק ללוחיות
רישוי, סינרי פלסטיק, קישוטי עוגה מפלסטיק, שרשראות

למפתחות לא ממתכת ולא מעור, רפידות כיסא, מחזיקי כסף
לא ממתכת, פקקים לבקבוקים, קשיות לשתיה, מושבים

תומכים, הליכונים לתינוקות, עריסות, כסאות גבוהים, מניפות
המוחזקות ביד, מוביילים דקורטיביים, פסלי דקורציות רכות

לקיר; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222052 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 78729/07/2010



Printed matter and paper goods namely, books, 
comic books, children's books, cookbooks, 
magazines, coloring books, children's activity books, 
stationery, writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, printed recipe cards, greeting 
cards, trading cards, stickers, lithographs and 
animation cels, pens, pencils, cases therefore, 
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers, 
posters, mounted and/or unmounted photographs, 
cookbook holders, book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations, namely, paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper 
hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques, printed patterns for costumes, pajamas, 
sweatshirts and t-shirts; all included in class 16.

דברי דפוס ומוצרי נייר דהיינו, ספרים, ספרי קומיקס, ספרי
ילדים, ספרי בישול, מגזינים, ספרי צביעה, ספרי פעילות

לילדים, צרכי כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, מחברות, יומנים,
כרטיסי תזכורת, כרטיסי מתכון מודפסים, כרטיסי ברכה, קלפים
להחלפה, מדבקות, ליטוגרפיות וצלולואידים לאנימציה, עטים,
עפרונות, נרתיקים עבורם, מחקים, צבעי קריאון, טושים,

עפרונות צבעוניים, סטים לצביעה, גירים ולוחות גיר, מדבקות
העברה לזכוכית, מדבקות העברה בחום, פוסטרים, תצלומים
ממוסגרים ו/או לא ממוסגרים, מחזיקי ספר בישול, עטיפות
ספרים, סימניות, לוחות שנה, נייר עטיפה למתנות; אביזרי

מסיבה מנייר וקישוטי מסיבה מנייר, דהיינו, מפיות נייר, מפיות
קטנות מנייר, תחתיות שולחן מנייר, נייר קרפ, כובעי נייר,
הזמנות, מפות שולחן מנייר, קישוטי עוגה מנייר; מדבקות
העברה מודפסות לאפליקציות רקמה או אריגים, דפוסים
מודפסים לתחפושות, פיג'מות, חולצות מיזע וחולצות טי;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222053 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 78829/07/2010



Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ח אב תש"ע - 78929/07/2010



Class: 40 סוג: 40

U.S.A. , 02/02/2009, No. 77661726 ארה"ב , 02/02/2009 , מספר 77661726

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Advice and consulting services pertaining to the 
treatment of agricultural products with ozonated gas 
or water to reduce mold and bacteria and to increase 
freshness and safety; all included in class 40.

שירותי מידע וייעוץ הקשורים לטיפול במוצרים חקלאיים עם גז-
אוזון או מי-אוזון להפחתת עובש ובקטריות ולהגברת טריות

ובטיחות; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Purfresh, Inc.

Address: 47211 Bayside Parkway, Fremont, California 
94538, U.S.A.

Identification No.: 800422

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

PURFRESH

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222055 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 79029/07/2010



Soaps, bath oils, bubble bath, bath foam, gel and 
powder, cosmetics, sunscreen, suntan lotions, 
lotions, and skin creams, oils, makeup removers; nail 
polish and varnish; nail polish remover; nail care 
preparations; cologne, eau de parfum, eau de 
toilette, nail glitter, shampoo, hair lotions, hair rinses, 
hair cream; body powder, foot powder, non-
medicated talcum powder; tooth paste, tooth powder, 
tooth gel, mouthwash, dentifrices; petroleum jelly, lip 
moisturizer, lip cream and lip balm; tissues 
impregnated with cosmetic lotion; all included in class 
3.

סבונים, שמני אמבט, בועות אמבט, קצף אמבט, ג'ל ואבקה,
קוסמטיקה, קרם שיזוף, תחליבי שיזוף, תחליבים, וקרמי עור,
שמנים, מסירי מייק אפ; לכה וברק לציפורניים; מסיר לק;

תכשירי טיפול לציפורן; קולון, מי בושם, מי טואלט, לק נוצץ,
שמפו, תחליבי שיער, שטיפות שיער, קרם שיער; אבקת גוף,

אבקת כף רגל, אבקת טלק לא תרופתית; משחת שיניים, אבקת
שיניים, ג'ל שיניים, שטיפת פה, תכשירים לניקוי שיניים; ג'לי

פטרול, קרם לחות לשפתיים, קרם שפתיים וצרי שפתיים; טישיו
ספוג בתחליב קוסמטי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222056 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 79129/07/2010



Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, aprons, 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, masquerade, fancy 
dress and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; all included in class 25.

ביגוד לגברים, נשים וילדים – דהיינו, חולצות, חולצות טי,
חולצות מיזע, סינרים, 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
שמש, חגורות, צעיפים, ביגוד ללינה, פיג'אמות, ביגוד תחתון
לנשים, ביגוד תחתון, מגפיים, נעליים, נעלי ספורט, סנדלים,
גרבי תינוקות, גרביים נגד החלקה, בגדי ים, בגדי תחפושת
לנשפי מסכות, נשפים והאלווין ומסכות הנמכרות בקשר לכך;

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222057 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 79229/07/2010



Class: 42 סוג: 42

France , 12/01/2009, No. 093622121 צרפת , 12/01/2009 , מספר 093622121

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Design and development of products in the domains 
of industrial fastening; analysis and industrial 
research services into the domain of industrial 
fastening; research and development (for others); 
technical projects studies; engineering services; all 
included in class 42.

עיצוב ופיתוח של מוצרים בתחומים של הידוק תעשייתי; שירותי
ניתוח ומחקר תעשייתי בתוך התחום של הידוק תעשייתי;

מחקר ופיתוח (לאחרים); מחקרי פרויקט טכני; שירותי הנדסה;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISI AEROSPACE

Address: 193 rue de Bercy, 75012 Paris, France

Identification No.: 800421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STARLITE

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222059 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 79329/07/2010



Ornamental pins, silver ornaments, personal 
ornaments made of jewelry, shoe and hat ornaments 
of precious metals, necklaces, rings, earrings, 
bracelets, brooches, anklets, clocks, watches, stop 
watches, timers and parts, fittings and accessories 
for watches and clocks, watch bands, strap for 
watches, cases for watches, key rings of precious 
metal, boxes of precious metal; charms, lapel pins 
and costume jewelry; all included in class 14.

סיכות קישוט, קישוטי כסף, קישוטים אישיים העשויים מתכשיט,
קישוטי נעל וכובע ממתכות יקרות, מחרוזות, טבעות, עגילים,
צמידים, מכבנות, קרסוליות, שעונים, שעוני יד, שעוני עצר,

טיימרים וחלקים, מתאמים ואביזרים לשעוני יד ולשעונים, סרטי
שעוני יד, רצועות לשעוני יד, נרתיקי שעוני יד, מחזיקי מפתחות

ממתכת יקרה, תיבות ממתכת יקרה; קמעות, סיכות דש
ותכשיטי תחפושת; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222061 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 79429/07/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 02/02/2009, No. 77661726 ארה"ב , 02/02/2009 , מספר 77661726

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Environmental services, namely, computerized 
monitoring, reporting and controlling of ozone 
generation and treatment concentration of fresh or 
perishable products in cold storage and in 
refrigerated shipping and transportation containers 
containing fresh or perishable products; information 
services in the field of food safety, namely, data 
collection and reporting services using proprietary 
software to collect, evaluate and analyze 
environmental data regarding cold chain storage and 
transportation; all included in class 42.

שירותים סביבתיים, דהיינו, ניטור, דיווח ושליטה ממוחשבת של
יצירת אוזון וטיפול ריכוז של מוצרים טריים או מתכלים באחסון
קר ובמכולות משלוח ימי והובלה המכילים מוצרים טריים או
מתכלים; שירותי מידע בתחום בטיחות מזון, דהיינו, שירותי
איסוף נתונים ודיווח באמצעות תוכנה קניינית לאיסוף, הערכה
וניתוח נתונים סביבתיים בנוגע לאחסון והובלה בשרשרת

אספקה קרה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Purfresh, Inc.

Address: 47211 Bayside Parkway, Fremont, California 
94538, U.S.A.

Identification No.: 800422

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

PURFRESH

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222063 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 79529/07/2010



Textiles and textile goods, namely, tablecloths, 
towels, place mats, potholders, cloth pennants, 
shower curtains, wash cloths, bed linens, blankets, 
bed canopies, bed pads, sheets, bed spreads, pillow 
cases, comforters, duvet covers, mattress covers, 
cushion covers, dust ruffles, pillow shams, kitchen 
linens, cloth napkins, dish cloths, kitchen towels, 
oven mitts, washing mitts, handkerchiefs and quilts; 
all included in class 24.

אריגים ומוצרי אריגים, דהיינו, מפות שולחן, מגבות, תחתיות,
מחזיקי סירים, דגלי בד, וילונות אמבט, מטליות רחצה, מצעים
למיטה, שמיכות, אפריונים למיטה, רפידות מיטה, סדינים,
כיסויי מיטה, ציפות, שמיכות עבות, כיסויי שמיכת פוך, כיסויי
מזרנים, כיסויי כריות, קיפולי אבק,   ציפות דקורטיביות, מצעי
מטבח, מפיות בד, מטליות לשטיפת כלים, מגבות מטבח,

כפפות תנור, כפפות ניקיון, ממחטות ושמיכות קווילט; הנכללים
כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222064 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 79629/07/2010



Foods and beverages, namely, cocoa, breakfast 
cereals, processed cereals, ready-to-eat cereal 
derived food bars, cereal-based snack foods, rice-
based snack foods, corn-based snack foods, cracker 
and cheese combinations, popcorn, pretzels, cakes, 
cookies, pastries, confectioneries in the nature of 
candies, gum, candy decorations for cakes, ice 
cream, flavored ices, frozen yoghurt, bagels, French 
toast, waffles, pizza; all included in class 30.

מזון ומשקאות, דהיינו, קקאו, דגני בוקר, דגנים מעובדים,
חטיפי מזון מיוצרים מדגנים מוכנים לאכילה, חטיפי מזון על
בסיס דגנים, חטיפי מזון על בסיס אורז, חטיפי מזון על בסיס
תירס, שילובי גבינה וקרקר, פופקורן, בייגלה, עוגות, עוגיות,
מאפים, דברי מתיקה מסוג ממתקים, מסטיקים, קישוטי ממתק
לעוגות, גלידה, קרחונים בטעמים, פרוזן יוגורט, בייגלים, פרנץ'

טוסט, אפיפיות, פיצה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222066 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 79729/07/2010



Class: 20 סוג: 20

France , 12/01/2009, No. 093622121 צרפת , 12/01/2009 , מספר 093622121

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Non-metallic locks other than electrical; non-metallic 
hardware items; non-metallic coverings for 
components screwed and mechanical parts, namely: 
screws, bolts, nuts, rivets; components screwed and 
mechanic parts non-metallic, namely: screws, bolts, 
nuts, rivets; fastening devices for plastic items, 
namely: screws, bolts, nuts, rivets; fastening non-
metallic devices of pieces and objects, particularly by 
screwing and clipping, namely: screws, bolts, nuts, 
rivets; all included in class 20.

מנעולים לא-מתכתיים למעט חשמליים; פריטי כלים קשיחים לא
-מתכתיים; כיסויים לא-מתכתיים למרכיבים מוברגים וחלקים
מכניים, דהיינו: ברגים, בריחים, אומים, מסמרות; מרכיבים

מוברגים וחלקים מכניים לא-מתכתיים, דהיינו: ברגים, בריחים,
אומים, מסמרות; התקני הידוק לפריטים פלסטיים, דהיינו:

ברגים, בריחים, אומים, מסמרות; התקני הידוק לא-מתכתיים
של קטעים וחפצים, במיוחד על ידי הברגה והצמדה, דהיינו:
ברגים, בריחים, אומים, מסמרות; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISI AEROSPACE

Address: 193 rue de Bercy, 75012 Paris, France

Identification No.: 800421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STARLITE

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222068 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 79829/07/2010



Class: 1 סוג: 1

U.S.A. , 02/02/2009, No. 77661726 ארה"ב , 02/02/2009 , מספר 77661726

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Chemicals used in agriculture, namely, sunscreen 
applied to fruits, vegetables, nuts and trees to 
prevent damage due to sun exposure; all included in 
class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, דהיינו, מסנן קרינה המונח על
פירות, ירקות, אגוזים ועצים למניעת נזק עקב חשיפה לשמש;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Purfresh, Inc.

Address: 47211 Bayside Parkway, Fremont, California 
94538, U.S.A.

Identification No.: 800422

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PURFRESH

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222069 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 79929/07/2010



Fruit and vegetable juices, soft drinks, fruit punch, 
lemonades, fruit nectars, seltzer water, mineral and 
aerated waters, syrups, powders, crystals, and other 
preparations for making beverages, sports drinks; all 
included in class 32.

מיצי פירות וירקות, שתייה קלה, פונץ' פירות, לימונדות, נקטרי
פירות, מים תוססים, מים מינרלים ומוגזים, סירופים, אבקות,
קריסטלים, ותכשירים אחרים להכנת משקאות, משקאות

ספורט; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222071 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 80029/07/2010



Household or kitchen utensils and containers; soap 
containers; sponges; brooms, dust pans, dust cloths, 
cleaning cloths, gloves for household purposes; 
wastepaper baskets; plastic buckets; combs, hair 
brushes, tooth brushes; portable baby baths; 
beverage coolers, water and beverage containers, 
ice trays, bottle holders, ice buckets; bottle openers; 
canteens; cocktail shakers; cork screws; thermal 
insulated containers for food or beverages; 
household food containers and lunch boxes; plastic 
water bottles sold empty; decanters; drinking flasks; 
cookie jars; cookie cutters; cake molds; cake servers; 
pots; kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, 
turners, whisks, corn cob holders; serving spoons, 
spoon rests, trivets, coasters, trays; salt and pepper 
shakers; napkin holders; beverage glassware, mugs, 
jugs, bowls, plates, coasters, cups; paper and plastic 
cups, plates, bowls; drinking cups for infants; jars; 
piggy banks not of metal; decorative articles and 
works of art made of glass, porcelain or earthenware; 
ceramic, glass and china figurines; porcelain knobs, 
handles, draw pulls and hooks; wind chimes; vases; 
watering cans; flower pots; shower caddies; tea 
caddies; non-electric coffee and tea pots not of 
precious metal; demitasse sets consisting of cups 
and saucers; sugar and creamer sets; picnic baskets; 
all included in class 21.

כלים ומיכלים למשק הבית או למטבח; מיכלי סבון; ספוגים;
מטאטאים, יעים, מטליות אבק, מטליות ניקיון, כפפות למטרות
משק בית; פחי נייר; דליי פלסטיק; מסרקים, מברשות שיער,
מברשות שיניים; אמבטיות ניידות לתינוק; מקררי משקאות,
מיכלי מים ומשקה, מגשי קרח, מחזיקי בקבוקים, דליי קרח;

פותחנים; מימיות; מנערי קוקטיילים; פותחני בורג; מיכלי בידוד
תרמי למזון או משקה; מיכלי אוכל ביתי וקופסאות אוכל;
בקבוקי מים מפלסטיק הנמכרים ריקים; בקבוקים ליין;

בקבוקונים לשתייה; צנצנות לעוגיות; חותכי עוגיות; תבניות
עוגה; מגישי עוגה; סירים; כלי מטבח, דהיינו מערוכים, מריות,
מריות הפיכה, מקצפים, מחזיקי קלח תירס; כפות הגשה,

משענות לכף, חצובות, תחתיות, מגשים; מנערי מלח ופלפל;
מחזיקי מפיות; כלי זכוכית למשקה, ספלים, קנקנים, קערות,

צלחות, תחתיות, כוסות; כוסות, צלחות וקערות מנייר
ומפלסטיק; כוסות שתייה לתינוקות; צנצנות; קופות צעצוע לא
ממתכת; פריטים קישוטיים ויצירות אמנות העשויים מזכוכית,
פורצלן או חרס; פסלוני קרמיקה, זכוכית וחרסינה; ידיות
מעוגלות, ידיות, ידיות משיכה וווים מפורצלן; פעמוני רוח;
אגרטלים; מזלפים; כלי חרס לעציצים; מתלי מדף למקלחת;
קופסאות לתה; קומקומים לקפה ולתה לא חשמליים לא

ממתכת יקרה; ערכות ספלונים המורכבים מכוסות וצלחות;
ערכות סוכר ושמנת; סלי פיקניק; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222072 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 80129/07/2010



Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ח אב תש"ע - 80229/07/2010



Toys and sporting goods including games and 
playthings, namely, action figures and accessories 
therefore, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, card games, toy vehicles, dolls, flying discs, 
electronic hand-held game unit, board games, stand 
alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves, swimming floats for 
recreational use, kick board flotation devices for 
recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy 
cook ware, toy banks and Christmas tree ornaments; 
all included in class 28.

צעצועים וסחורות ספורט לרבות משחקים וכלי משחק, דהיינו,
דמויות צעצוע ואביזריהן, צעצועי פרווה, בלונים, צעצועי

אמבטיה, צעצועי רכיבה, קלפי משחק, רכבי צעצוע, בובות,
צלחות מעופפות, יחידת משחק אלקטרונית נישאת ביד, משחקי
לוח, מכונות משחקי פלט וידאו עצמאיות, תצרפים ופאזלים

מניפולטיביים, מסכות פנים מנייר, סקייטבורדים, מחליקי קרח,
צעצועים להתזת מים, כדורים, דהיינו, כדורים למגרשי משחק,
כדורי-רגל, כדורי-בסיס, כדורי-סל, כפפות כדור-בסיס, מצופי
שחייה לשימושי בילוי, התקני קרש ציפה לשימושי בילוי,

גלשונים, קרשי שחייה לשימושי בילוי, סנפירי שחייה, כלי צעצוע
לאפיה וכלי צעצוע לבישול, קופות צעצוע וקישוטי עץ חג המולד;

הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222074 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 80329/07/2010



Trunks, suitcases and traveling bags; goods made 
from leather and imitations of leather, namely, bags, 
backpacks, waist packs, handbags, shopping bags, 
cosmetic bags sold empty, brief-cases, wallets, coin 
purses, credit card cases, passport cases, umbrellas, 
vanity cases sold empty; all included in class 18.

ארגזי מטען, מזוודות ותיקי נסיעות; סחורות העשויות מעור
ומחיקויי עור, דהיינו, תיקים, תרמילים, תיקי מותניים,  תיקי יד,
תיקי קניות, תיקים לקוסמטיקה הנמכרים ריקים, תיקי מסמכים,
ארנקים, ארנקי נשים למטבעות, נרתיקים לכרטיס אשראי,
נרתיקי דרכונים, מטריות, נרתיקי איפור הנמכרים ריקים;

הנמכרים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222075 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 80429/07/2010



Class: 6 סוג: 6

France , 12/01/2009, No. 093622121 צרפת , 12/01/2009 , מספר 093622121

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Bolt and screw articles; nuts; non electric locks of 
metal; small items of metal hardware; components 
screwed and mechanic parts in metal, namely: 
screws, bolts, nuts, rivets; metallic fastening devices 
of pieces and items, particularly by screwing and 
clipping namely: screws, bolts, nuts, rivets; coverings 
of metal for components screwed and mechanical 
parts, namely: screws, bolts, nuts, rivets; all included 
in class 6.

חפצי בריח ובורג; אומים; מנעולים לא חשמליים ממתכת;
פריטים קטנים של כלים מתכתיים קשיחים; מרכיבים מוברגים

וחלקים מכניים ממתכת, דהיינו: ברגים, בריחים, אומים,
מסמרות; התקני הידוק מתכתיים של קטעים ופריטים, במיוחד

על ידי הברגה והצמדה דהיינו: ברגים, בריחים, אומים,
מסמרות; כיסויי מתכת למרכיבים מוברגים וחלקים מכניים,
דהיינו: ברגים, בריחים, אומים, מסמרות; הנכללים כולם בסוג

.6

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISI AEROSPACE

Address: 193 rue de Bercy, 75012 Paris, France

Identification No.: 800421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STARLITE

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222076 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 80529/07/2010



Pharmaceutical preparations for human use, namely 
analgesics; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם, דהיינו משככי כאבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GRUNENTHAL GmbH

Address: Aachen, Germany

Identification No.: 37485

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

YANTIL

Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222080 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 80629/07/2010



Automobiles; Cars; Trucks; Waggons; Sports cars; 
Electric vehicles; Motors for land vehicles; Camping 
cars; Motor homes; Ambulances; all included in class 
12.

כלי רכב; מכוניות; משאיות; קרונות; מכוניות ספורט; כלי רכב
חשמליים; מנועים לרכבי שטח; מכוניות מחנאות; קרוונים;

אמבולנסים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Great Wall Motor Company Limited

Address: 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei, 
071000, People's Republic of China

Identification No.: 800279

(a Chinese 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222084 מספר סימן

Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 80729/07/2010



Trade Mark No. 222085 מספר סימן

Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 80829/07/2010



Class: 9 סוג: 9

Italy , 03/07/2009, No. MI2009C006984 MI2009C006984 איטליה , 03/07/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Communication and telecommunication electrical and 
electronic apparatus and  instruments, including 
paging, radio-paging and radio-telephone apparatus 
and instruments, wire and wireless telephones, 
mobile telephones and cell phones, videophones, 
public telephones and telephone booths, telephone 
accessories, telephone adapters, satellite 
transmitters and receivers, aerials; modems; 
electronic systems for detecting positions and 
navigation apparatus and electronic instruments; 
telephone exchange units even with automatic call 
distribution and voice command apparatus, 
telephone switchboards, cabinets for telephone 
apparatus, supports for telephone apparatus; 
telephone cables including fibre optic cables; 
connectors, telephone and data jacks and plugs; 
telephone hardware and software including 
integrated circuits and optical components; hardware 
and software required for managing telephone traffic 
and for access to worldwide  computer 
telecommunication network; digital telephone 
platforms and related software. Apparatus for 
conducting, switching, transforming, accumulating 
regulating or controlling electricity, including power 
supplies, batteries, battery chargers, uninterruptible 
power supply and systems, electrical cables. 
Electronic apparatus and instruments for processing, 
recording, storing, transmitting, recovering and 
receiving data, sounds, images, including 
multifunctional systems; telephone and radio 
apparatus and instruments video cameras, television 
cameras, microphones, sound diffusers; kits for 
processing information and electronic processers 
including computers, personal computers, laptops, 
mini computers, computer accessories, monitors and 
multifunctional printers for computers, computer 
peripherals, storage disks and systems; circuits and 
printed circuit boards; holograms; digital identification 
systems, including badges and magnetic or 
electronic cards; home automation apparatus and 
devices; computer software; software for 
telecommunication systems, management of 
computer networks, management of 
telecommunication systems and computer networks; 
internet platform software; automatic dispensers and 
mechanisms for payment apparatus including 
electronic payment systems also through telephones 
or telecommunication devices, credit cards, magnetic 
or electronic cards including prepaid cards to be used 
with telephones; cash registers, calculating 
machines, all included in class 9.

מתקני ומכשירי תקשורת ותקשורת רחק חשמליים
ואלקטרוניים, לרבות מזמנים, מזמני-רדיו ומתקני ומכשירי
טלפון רדיו, טלפונים חוטיים ואלחוטיים, טלפונים ניידים

וטלפונים סלולאריים, טלפוני וידאו, טלפונים ציבוריים ותאי
טלפון, אביזרי טלפון, מתאמי טלפון, משדרי ומקלטי לווין,

אנטנות; מודמים; מערכות אלקטרוניות לגילוי מיקומים ומתקני
ניווט ומכשירים אלקטרוניים; יחידות חילופי טלפון אפילו עם
מערכת ניתוב שיחות אוטומטית ומתקני פקודת קול, לוחות
בקרת טלפון, ארונות למתקני טלפון, תמיכות למתקני טלפון;
כבלי טלפון לרבות כבלי סיב אופטי; מקשרים, מחברי ופקקי
טלפון ומידע; חומרת ותוכנת טלפון הכוללת מעגלים משולבים
ומרכיבים אופטיים; חומרה ותוכנה הדרושות עבור ניהול תנועת
טלפון ועבור גישה לרשת מחשבים תקשורת רחק חובקת עולם;
פלטפורמות טלפון דיגיטלי ותוכנה קשורה.  מתקנים לניהול,
החלפה, שינוי, צבירה וויסות או שליטה בחשמל, לרבות מלאי

כוח, סוללות, מטעני סוללות, מערכות ואספקת כוח ללא
הפסקה, כבלים חשמליים. מתקנים ומכשירים אלקטרוניים

לעיבוד, הקלטה, אחסון, שידור, אישוש וקבלת מידע, צלילים,
תמונות, לרבות מערכות רב-תכליתיות; מתקני ומכשירי רדיו
וטלפון מצלמות וידאו, מצלמות טלוויזיה, מיקרופונים, מפיצי
קול; ערכות לעיבוד מידע ומעבדים אלקטרוניים לרבות

מחשבים, מחשבים אישיים, מחשבים נישאים, מחשבים קטנים,
אביזרי מחשב, צגים ומדפסות רב-תכליתיות עבור מחשבים,
ציוד היקפי למחשב, תקליטורי ומערכות אחסון; מעגלים ולוחות
מעגלים מודפסים; הולוגרמות; מערכות זיהוי דיגיטליות, לרבות
תגים וכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים; מתקני ומכשירי מיכון
בית; תוכנת מחשב; תוכנה עבור מערכות טלקומוניקציה, ניהול
רשתות מחשב, ניהול מערכות תקשורת רחק ורשתות מחשב,
תוכנת פלטפורמת אינטרנט. מנפקים אוטומטים ומנגנונים

למתקני תשלום הכוללים מערכת תשלום אלקטרונית גם דרך
טלפונים או מתקני תקשורת רחק, כרטיסי אשראי, כרטיסים
מגנטיים או אלקטרוניים הכוללים כרטיסי תשלום מראש

לשימוש עם טלפונים; קופות רושמות, מכונות חישוב; הכל כלול
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אב תש"ע - 80929/07/2010



Owners

Name: TELECOM ITALIA S.p.A.

Address: Piazza degli Affari, 2, Milano 20123, 20123, 
Italy

Identification No.: 800427

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

י"ח אב תש"ע - 81029/07/2010



Analgesics for human use; all included in class 5. משככי כאבים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GRUNENTHAL GmbH

Address: Aachen, Germany

Identification No.: 37485

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PALEXIS

Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222092 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 81129/07/2010



Distributorship services in the field of animal health 
and nutrition products, feed additives, veterinary 
medicines, and vaccines and antibiotics for animals; 
all included in class 35.

שירותי זיכיון הפצה בתחום של בריאות ותזונה לבעלי חיים,
תוספי הזנה תרופות וטרינריות, וחיסונים ואנטיביוטיקה לבעלי

חיים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Phibro Animal Health Corporation

Address: 65 Challenger Road, Ridgefield Park, New 
Jersey, 07660, U.S.A.

Identification No.: 800435

(a 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

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

PHIBRO

Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222121 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 81229/07/2010



Animal health and nutrition products, feed additives, 
veterinary medicines, and vaccines and antibiotics for 
animals; all included in class 5.

מוצרי בריאות ותזונה לבעלי חיים, תוספי הזנה, תרופות
וטרינריות, וחיסונים ואנטיביוטיקה לבעלי חיים; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Phibro Animal Health Corporation

Address: 65 Challenger Road, Ridgefield Park, New 
Jersey, 07660, U.S.A.

Identification No.: 800435

(a 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PHIBRO

Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222122 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 81329/07/2010



Surgical and medical device namely trocars and 
surgical access devices; all included in class 10.

מכשיר כירורגי ורפואי שהוא נקזים ומכשירים לגישה כירורגית;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OPTIVIEW

Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222129 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 81429/07/2010



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; 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 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; כולם נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

MOJO

Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222139 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 81529/07/2010



Owners

Name: PALM, INC.

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 61215

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 20/01/2009, No. 77652453 ארה"ב , 20/01/2009 , מספר 77652453

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י"ח אב תש"ע - 81629/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 20/01/2009, No. 77/652,453 ארה"ב , 20/01/2009 , מספר 77/652,453

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

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 ניידים; מחשבי כף יד; מחשבים עם לוחות מסך מגע;

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; וידיאופונים; 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; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MOJO

Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222140 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 81729/07/2010



Owners

Name: PALM, INC.

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 61215

(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

י"ח אב תש"ע - 81829/07/2010



Class: 29 סוג: 29

Denmark , 16/02/2009, No. FA 2009 00002 FA 2009 00002 דנמרק , 16/02/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Dairy products, including especially butter, butter with 
flavour additives, ghee, spreadable (mixed products 
with butter), cheese, milk, and preserved milk; edible 
oils and fats, included in Class 29.

מוצרי חלב, כולל במיוחד חמאה, חמאה עם תוספי טעם, חמאה
נוזלית, ממרחים (מוצרים מעורבבים עם חמאה), גבינה, חלב,

וחלב עמיד, שמני ושומני מאכל, הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mejeriforeningen Danish Dairy Board

Address: Arhus, Denmark

Identification No.: 18806

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222141 מספר סימן

Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 81929/07/2010



Tires; all included in class 12 צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GITI Tire Pte. Ltd.

Address: 9 Oxley Rise   #01 - 02, The Oxley, 238697, 
Singapore

Identification No.: 800437

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222142 מספר סימן

Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 82029/07/2010



Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions;  dentifrices; skin care preparations; skin care 
treatments; all included in class 3.

סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער;
משחות שיניים; תכשירים לטיפוח העור; טיפולים לטיפוח העור;

נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED

Address: Access Park North Site  , Kenilworth, Western 
Cape, Republic of South Africa

Identification No.: 63333

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AVST

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222156 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 82129/07/2010



Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions;  dentifrices; skin care preparations; skin care 
treatments; all included in class 3.

סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער;
משחות שיניים; תכשירים לטיפוח העור; טיפולים לטיפוח העור;

כולם נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED

Address: Access Park North Site  , Kenilworth, Western 
Cape, Republic of South Africa

Identification No.: 63333

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

C-QUENCE

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222157 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 82229/07/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease; included in Class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלת גאוצ'ר; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Genzyme Corporation

Address: Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 19058

(Massachusetts 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOTEGNA

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222160 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 82329/07/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease; included in Class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלת גאוצ'ר; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Genzyme Corporation

Address: Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 19058

(Massachusetts 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOLTUNI

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222161 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 82429/07/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease; included in Class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלת גאוצ'ר; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Genzyme Corporation

Address: Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 19058

(Massachusetts 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CYSELVI

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222162 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 82529/07/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease; included in Class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלת גאוצ'ר; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Genzyme Corporation

Address: Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 19058

(Massachusetts 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CERSELVA

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222163 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 82629/07/2010



Entertainment services; electronic games services; 
provision of games by means of local computer 
networks, global computer networks, the internet, 
cable or wire communications services, wireless 
telecommunications services and broadband 
telecommunications services; all included in class 41.

שירותי בידור; שירותי משחקים אלקטרוניים; אספקת משחקים
באמצעות רשתות מחשב מקומיות, רשתות מחשב גלובליות,

שירותי אינטרנט, כבלים או תקשורת קווית, שירותי
טלקומיוניקציה אלחוטיים ושירותי תקשורת בקו רחב; נכללים

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JAGEX LIMITED

Address: St. John's Inovation Centre Cowley Rd.,   C B4 
OWS Cambridge, United Kingdom

Identification No.: 65014

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

Trade Mark No. 222171 מספר סימן

Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 82729/07/2010



insurance and financial services ; all included in class 
36

שירותי ביטוח ושירותים פיננסיים ; הנכללים כולם בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Akita Inc.

Address: Centerville Road 2711 , Wilmington, Delaware 
19808, U.S.A.

Identification No.: 800350

a Delaware corporation

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

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

Trade Mark No. 222172 מספר סימן

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 82829/07/2010



Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
catering [Food and drink]; cafes; canteens; bar 
services; cafeterias; snack-bars; tourist homes; 
boarding for animals; all included in class 43.

מוקד זימון אחסנה [מלונות, בתי הארחה]; הסעדה (מזונות
ומשקאות); בתי קפה; שקמיות; שירותי בר; קפיטריות; מזנונים
מהירים; אחסון לתיירים; פנסיונים לבעלי חיים; הנכללים כולם

בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fujian Vegsalon Catering Co., Ltd.

Address: Shop No.1 Bldg#7 Lijing Garden Jianyuan 
Road, Xiangcheng District, Zhangzhou, Fujian, People's 
Republic of China

Identification No.: 800442

Fujian Vegsalon Catering Co., Ltd.

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

Trade Mark No. 222177 מספר סימן

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 82929/07/2010



Computer software and downloadable software for 
diagnostics, evaluation, assessment, monitoring, 
documentation, testing, training, developing and 
improving of cognitive, behavioral and learning skills; 
computer games; all included in class 9.

תוכנת מחשב ותוכנת מחשב הניתנת להורדה לאבחון, הערכה,
אמידה, פיקוח, תיעוד, בחינה, אימון, פיתוח ושיפור של כישורים

קוגניטיביים, התנהגותיים וכישורי למידה; משחקי מחשב;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Neuro - Technology Solutions Ltd. שם: פתרונות נוירו - טכנולוגים בע"מ

Address: 24 Kfar Mordechai, Kfar Mordechai, 76854, 
Israel

כתובת : 24 כפר מרדכי, כפר מרדכי, 76854, ישראל

Identification No.: 514105287מספר זיהוי: 514105287

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

MINDIKO

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222187 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 83029/07/2010



Preparations for hair care and treatment; hair care 
creams and conditioners; hair spray; hair waves; hair 
colorants; hair dyes; hair lotions; waving preparations 
for hair and hair-set; hair styling preparations; 
smoothing preparations for hair; bleaching 
preparations for hair; hair mousse; hair gel; hair 
shampoos; soaps and detergents for the skin and the 
scalp; cosmetics; face creams; body creams; bath 
foams; detergents; body lotions; lip-glosses; goods 
for the protection of the lips; all included in class 3.

תכשירים עבור שמירת וטיפול השיער; קרמים ומרככים
לשמירת השיער; תרסיס שיער; שעווה לשיער; מגווני שיער;
צבעני שיער; תרחיצי שיער; תכשירי סילסול עבור השיער

וסידור שיער; תכשירי עיצוב שיער; תכשירי ריכוך עבור שיער;
תכשירי הלבנה עבור שיער; מוס לשיער; ג'ל לשיער; שמפו
לשיער; סבונים ודטרגנטים עבור העור והקפקפת; תכשירי
קוזמטיקה; קרמים לפנים; קרמים לגוף; קצפי אמבט;
דטרגנטים; תרחיצי גוף; מבריקי שפה; מוצרים להגנת

השפתיים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COTRIL S.p.A.

Address: 20021 Ospiate di Bollate (Milano), Via Trento, 
69, Italy

Identification No.: 70525

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

ALTISSIMA

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222194 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 83129/07/2010



Preparations for hair care and treatment; hair care 
creams and conditioners; hair spray; hair waves; hair 
colorants; hair dyes; hair lotions; waving preparations 
for hair and hair-set; hair styling preparations; 
smoothing preparations for hair; bleaching 
preparations for hair; hair mousse; hair gel; hair 
shampoos; soaps and detergents for the skin and the 
scalp; cosmetics; face creams; body creams; bath 
foams; detergents; body lotions; lip-glosses; goods 
for the protection of the lips; all included in class 3.

תכשירים עבור שמירת וטיפול השיער; קרמים ומרככים
לשמירת השיער; תרסיס שיער; שעווה לשיער; מגווני שיער;
צבעני שיער; תרחיצי שיער; תכשירי סילסול עבור השיער

וסידור שיער; תכשירי עיצוב שיער; תכשירי ריכוך עבור שיער;
תכשירי הלבנה עבור שיער; מוס לשיער; ג'ל לשיער; שמפו
לשיער; סבונים ודטרגנטים עבור העור והקפקפת; תכשירי
קוזמטיקה; קרמים לפנים; קרמים לגוף; קצפי אמבט;
דטרגנטים; תרחיצי גוף; מבריקי שפה; מוצרים להגנת

השפתיים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COTRIL S.p.A.

Address: 20021 Ospiate di Bollate (Milano), Via Trento, 
69, Italy

Identification No.: 70525

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

COTRIL

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222195 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 83229/07/2010



Preparations for hair care and treatment; hair care 
creams and conditioners; hair spray; hair waves; hair 
colorants; hair dyes; hair lotions; waving preparations 
for hair and hair-set; hair styling preparations; 
smoothing preparations for hair; bleaching 
preparations for hair; hair mousse; hair gel; hair 
shampoos; soaps and detergents for the skin and the 
scalp; cosmetics; face creams; body creams; bath 
foams; detergents; body lotions; lip-glosses; goods 
for the protection of the lips; all included in class 3.

תכשירים עבור שמירת וטיפול השיער; קרמים ומרככים
לשמירת השיער; תרסיס שיער; שעווה לשיער; מגווני שיער;
צבעני שיער; תרחיצי שיער; תכשירי סילסול עבור השיער

וסידור שיער; תכשירי עיצוב שיער; תכשירי ריכוך עבור שיער;
תכשירי הלבנה עבור שיער; מוס לשיער; ג'ל לשיער; שמפו
לשיער; סבונים ודטרגנטים עבור העור והקפקפת; תכשירי
קוזמטיקה; קרמים לפנים; קרמים לגוף; קצפי אמבט;
דטרגנטים; תרחיצי גוף; מבריקי שפה; מוצרים להגנת

השפתיים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COTRIL S.p.A.

Address: 20021 Ospiate di Bollate (Milano), Via Trento, 
69, Italy

Identification No.: 70525

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

Trade Mark No. 222196 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 83329/07/2010



Professional consultancy and software programs 
rental; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and industrial research; design, 
development, updating and supply of software 
programs, also under use license; design, 
development, updating and supply of Internet 
websites; design, development, updating and supply 
of hardware; services of research and design in the 
industrial field; services of analysis and research in 
the industrial field; study, quantitative analysis and 
scientific research, mainly in the economic, financial, 
statistic and computer fields; processing of scientific 
procedures; rental of computer data storage; all 
included in class 42.

יעוץ מקצועי והשכרת תוכניות תוכנות; שירותים מדעיים
וטכנולוגיים ומחקר ופיתוח המתייחסים אליהם; אבחון תעשייתי
ומחקר תעשייתי; פיתוח, תכנון, עדכון ואספקה של תוכניות
תוכנות, גם בכפוף לרישיון שימוש; תכנון, פיתוח, עדכון

ואספקה של אתרי אינטרנט; תכנון, פיתוח, עדכון ואספקה של
חומרות; שירותים של מחקר ופיתוח בתחום התעשייתי;

שירותים של אבחון ומחקר בתחום התעשייתי; לימוד, אבחון
כמויות ומחקר מדעי, בעיקר בתחומי הכלכלה, פיננסים,

סטטיסטיקה ומחשבים; עיבוד של תהליכים מדעיים; השכרה
של מאגר נתונים ממוחשב; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PROMETEIA ASSOCIAZIONE PER LE 
PREVISIONI ECONOMETRICHE

Address: 40122 Bologna (BO), Via G. Marconi, 43, Italy

Identification No.: 70526

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

Trade Mark No. 222200 מספר סימן

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 83429/07/2010



mineral bath salts and mud masques (not for medical 
purposes), body butter, body peeling aromatherapy 
cream, body cream, Aloe Vera cream, Cosmetic 
creams and lotions, moisturizing cream for the face 
and baldpate, shampoo, soap, liquid toilet soap, 
shower gel, toothpaste, deodorant, perfumes, after 
shave balm (not for medical purposes), all being 
produced from or enriched with minerals from the 
Dead Sea; dead sea water; all included in class 3.

מלחי אמבט מינרליים ומסכות בוץ (לא לצרכים רפואיים),
חמאת גוף, קרם פילינג ארומתרפי לגוף, קרם גוף, קרם אלו-
וורה, קרמים ותחליבים קוסמטיים, קרם לחות לפנים ולפדחת,

שמפו, סבון, סבון נוזלי לשירותים, תחליב רחצה, משחת
שיניים, דיאורדורנט, בשמים, אפטר שייב להרגעת העור (לא
לצרכים רפואיים), אשר כולם מיוצרים או מועשרים במינרלים
שמקורם בים המלח; מי ים המלח; הכלולים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Belle Mud & Salt Ltd. שם: בל בוץ ומלח בע"מ

Address: 22 Haplada St., Arad, Israel כתובת : רח' הפלדה 22, ערד, ישראל

Identification No.: 513592907מספר זיהוי: 513592907

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SEA, SPA separately, but 
in the combination of the mark.

SEA, SPA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEA OF SPA

Application Date 20/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222216 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 83529/07/2010



mineral bath salts and mud masques (not for medical 
purposes), body butter, body peeling aromatherapy 
cream, body cream, Aloe Vera cream, Cosmetic 
creams and lotions, moisturizing cream for the face 
and baldpate, shampoo, soap, liquid toilet soap, 
shower gel, toothpaste, deodorant, perfumes, after 
shave balm (not for medical purposes), all being 
produced from or enriched with minerals from the 
Dead Sea; dead sea water; all included in class 3.

מלחי אמבט מינרליים ומסכות בוץ (לא לצרכים רפואיים),
חמאת גוף, קרם פילינג ארומתרפי לגוף, קרם גוף, קרם אלו-
וורה, קרמים ותחליבים קוסמטיים, קרם לחות לפנים ולפדחת,

שמפו, סבון, סבון נוזלי לשירותים, תחליב רחצה, משחת
שיניים, דיאורדורנט, בשמים, אפטר שייב להרגעת העור (לא
לצרכים רפואיים), אשר כולם מיוצרים או מועשרים במינרלים
שמקורם בים המלח; מי ים המלח; הכלולים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Belle Mud & Salt Ltd. שם: בל בוץ ומלח בע"מ

Address: 22 Haplada St., Arad, Israel כתובת : רח' הפלדה 22, ערד, ישראל

Identification No.: 513592907מספר זיהוי: 513592907

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SEA, SPA separately, but 
in the combination of the mark.

SEA, SPA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222217 מספר סימן

Application Date 20/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 83629/07/2010



IC memory cards; all included in class 9. כרטיסי זיכרון IC; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

XQD

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222239 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 83729/07/2010



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

Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: Immeuble Colisee III, 12 rue Fructidor, Paris 
Cedex 17, 75835, France

Identification No.: 1187

Name: Automobiles PEUGEOT

Address: Paris, France

Identification No.: 2913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DIAGBOX

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222240 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 83829/07/2010



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; מכשירים לתנועה ביבשה, אוויר או ים; כלי רכב
ממונעים, אופניים, אופנועים, רכיביהם במיוחד, מנועים, תיבות

הילוכים, גופי כלי רכב, שלדות, ציוד היגוי, בולמי זעזועים
בהשהיה, מנגנוני תמסורת לכלי רכב יבשתיים, בלמים, גלגלים,
חישוקי גלגלים, צלחות לגלגלים, מושבים, אזעקות נגד גניבה,
אזעקות אודיו, כיסויי מושב, משענות-ראש למושבים, מראות
אחוריות, הגאים,  מוטות עיצוב להגנה, מגבים לשמשות

קדמיות, מוטות פיתול, מגופות מיכל דלק, מגני פגוש, התקני
מצמדי גרירה,  מתלים למטען, מתלים לסקי, דפלקטורים,
דלתות, גגוני שמש, שמשות; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: Immeuble Colisee III, 12 rue Fructidor, Paris 
Cedex 17, 75835, France

Identification No.: 1187

Name: Automobiles PEUGEOT

Address: Paris, France

Identification No.: 2913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DIAGBOX

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222241 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 83929/07/2010



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
תחזוקה, 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

Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: Immeuble Colisee III, 12 rue Fructidor, Paris 
Cedex 17, 75835, France

Identification No.: 1187

Name: Automobiles PEUGEOT

Address: Paris, France

Identification No.: 2913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DIAGBOX

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222242 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 84029/07/2010



Perfumery and beauty products (cosmetics, soaps 
and toilet products), perfumes; powders, make-up, 
oils, creams, ointments, lotions and skin milks for 
cosmetic  purposes, cosmetics and oils for the hair; 
cosmetic products for the face and hands; all 
included in class 3.

פרפומריה ומוצרי יופי (קוסמטיקה, סבונים ומוצרי טואלט),
בשמים; אבקות, איפור, שמנים, קרמים, משחות, תחליבים
וחלבי עור למטרות קוסמטיות, קוסמטיקה ושמנים לשיער;
מוצרים קוסמטיים לפנים ולידיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MCE

Address: 7 rue de Tilsitt, 75017 Paris, France

Identification No.: 800448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

.If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

.אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BELESTHETIQUE

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222244 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 84129/07/2010



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
(פיקוח), לסיוע (הצלה) ולחינוך; מכשירים וכלים להקלטה,

העברה, שכפול, אחסון, הצפנה, פיצוח הצפנה, המרה, עיבוד
של צלילים או בבואות; מקלטי טלוויזיה, רשמקולים, מקליטים
לקלטות וידאו, מקלטי רדיו, מקרנים, רדיו למכוניות, אנטנות,
אנטנות פרבוליות, רמקולים, מגברים, ערוצים באיכות גבוהה,
מחשבים, תוכנות רשומות, מפענחים, מקודדים, מיקרופונים,
סרטים חשופים, וידיאוגרפים ומקולים, קלטות מגנטיות, קלטות

וידיאו, תקליטורי אודיו ווידיאו, דיסקים אופטיים, דיסקים
מגנטיים, טלפונים; מדיה להקלטה מגנטית, כרטיסים מגנטיים;

דיסקים אקוסטיים; מתקני 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DIAGBOX

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222245 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 84229/07/2010



Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: Immeuble Colisee III, 12 rue Fructidor, Paris 
Cedex 17, 75835, France

Identification No.: 1187

Name: Automobiles PEUGEOT

Address: Paris, France

Identification No.: 2913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ח אב תש"ע - 84329/07/2010



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

Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: Immeuble Colisee III, 12 rue Fructidor, Paris 
Cedex 17, 75835, France

Identification No.: 1187

Name: Automobiles PEUGEOT

Address: Paris, France

Identification No.: 2913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DIAGBOX

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222246 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 84429/07/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 06/03/2009, No. 77685190 ארה"ב , 06/03/2009 , מספר 77685190

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Protective eyewear, namely, spectacles, sunglasses 
and goggles for multi-purpose use including sports, 
boating, fishing, hunting, motorcycle, military, law 
enforcement, firefighting and leisure activities; safety 
eyewear; component parts for protective eyewear 
and safety eyewear; cases for protective eyewear 
and safety eyewear; protective face-shields for 
protective helmets; protective gloves for military and 
law enforcement use; all included in class 9.

פריטי הגנה לעיניים, דהיינו, משקפיים, משקפי שמש ומשקפי
מגן לשימוש לכל מטרה כולל פעילויות ספורט, שיט בסירה, דיג,
ציד, אופנוע, צבא, אכיפת חוק, כיבוי אש ופנאי; פריטי בטיחות
לעיניים; חלקים מרכיבים עבור פריטי הגנה לעיניים ופריטי

בטיחות לעיניים; נרתיקים לפריטי הגנה לעיניים ופריטי בטיחות
לעיניים; מגני-פנים להגנה לקסדות הגנה; כפפות מגן לשימוש

צבאי ואכיפת חוק; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wiley X, Inc.

Address: 7800 Patterson Pass Road , Livermore, CA, 
94550, U.S.A.

Identification No.: 63619

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222247 מספר סימן

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 84529/07/2010



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 של מוצרים חדשים לצדדים שלישיים; חקירות
פרויקטים טכניים; ארכיטקטורה; עיצוב פנים; שכלול (תכנון),

התקנה, תחזוקה, עדכון או השכרה של תוכנה; תכנות
מחשבים; ייעוץ בנוגע למחשבים; המרת נתונים ותוכניות מחשב

למעט המרה פיזית; המרת נתונים או מסמכים ממצב פיזי
למצב אלקטרוני; ביקורת טכנית של מכוניות; שירותי מעצב
גרפי; עיצוב (אסתטיקה תעשייתית); אימות עבודות אומנות;
שירותי מחקר תעשייתי בתחומי חיסכון באנרגיה ואקולוגיה
המיושם בכלי רכב קרקעיים ממונעים; שירותי בקרת הזיהום
הנפלט ממכוניות; שירותי בקרת איכות המכוניות; שירותי ייעוץ

בנוגע לחיסכון באנרגיה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: Immeuble Colisee III, 12 rue Fructidor, Paris 
Cedex 17, 75835, France

Identification No.: 1187

Name: Automobiles PEUGEOT

Address: Paris, France

Identification No.: 2913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DIAGBOX

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222248 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 84629/07/2010



Class: 25 סוג: 25

U.S.A. , 06/03/2009, No. 77685190 ארה"ב , 06/03/2009 , מספר 77685190

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Clothing, namely, shirts, polo shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, hats and caps; motorcycle 
gloves; motorsports racing gloves; footwear; all 
included in class 25.

ביגוד, דהיינו, חולצות, חולצות פולו, חולצות-T, חולצות מיזע,
ז'קטים, כובעים וכובעי קסקט; כפפות לאופנוע; כפפות למרוצי

ספורט מנועי; הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wiley X, Inc.

Address: 7800 Patterson Pass Road , Livermore, CA, 
94550, U.S.A.

Identification No.: 63619

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222249 מספר סימן

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 84729/07/2010



Product assistant diet slow metabolic rate; all 
included in class 5.

תוסף תזונה המיועד לסייע להרזייה וחילוף חומרים בגוף; נכלל
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yonatan Shreiber שם: יונתן שרייבר

Address: P.O.B. 202, Givat Shmuel, Israel כתובת : ת.ד.202, גבעת שמואל, ישראל

Identification No.: 25729740מספר זיהוי: 25729740

מטבולין
METABOLIN

Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222275 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 84829/07/2010



Pharmaceutical preparation for the treatment of 
wounds and for use during surgery; biomaterials; 
gauzes, membranes, films, non-woven tissues and 
gels for use as bio-compatible barriers to prevent 
post-operative adhesions; all goods included in class 
5.

תכשירי רוקחות עבור הטיפול בפציעות ולשימוש בזמן ניתוח;
חומרי (biomaterical); גזות, ממברנות, קרום, אריגים שאינם

טוויים וג'ל עבור שימוש כמחסומים תואמי ביו למניעת
הידבקויות לאחר ניתוח; כל הסחורות נכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.

Address: ,Abano Terme, Italy

Identification No.: 36975

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HYALOBARRIER

Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222285 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 84929/07/2010



Make-up removing preparations, eyebrow pencils, 
bleaching preparations (decolorants) for cosmetic 
purposes, deodorants for personal use, hair dyes, 
hair spray, hair lotions, creams (cosmetic), 
cosmetics, lipsticks, make-up, mouth washes, not for 
medical purposes, nail varnish, ethereal oils, oils for 
perfumes and scents, oils for toilet purposes, oils for 
cosmetic purposes, perfumery, perfumes, shaving 
preparations, shaving soap, after-shave lotions, 
cleansing milk for toilet purposes, cosmetic 
preparations for slimming purposes, soaps, 
shampoos, sun-tanning preparations (cosmetics), 
toothpaste; all goods included in class 3.

תכשירים להסרת איפור, עפרונות לגבות, תכשירי הלבנה
(דקולורנטים) עבור מטרות קוסמטיות, דאודורנטים עבור

שימוש אישי, צבעי שיער, ספריי לשיער, תרחיצי שיער, קרמים
(קוסמטיים), קוסמטיקה, שפתונים, איפור, שטיפות פה, שאינם

עבור מטרות רפואיות, ציפוי ליפורניים, שמנים אווריריים,
שמנים עבור בשמים וניחוחות, שמנים עבור מטרות קוסמטיות,
פרפומריה, בשמים, תכשירי גילוח, סבון גילוח, תחליבים לאחר
גילוח, חלב ניקוי למטרות טואלטיקה, תכשירים קוסמטיים עבור

מטרות הרזייה, סבונים, שמפו, תכשירי שיזוף בשמש
(קוסמטיים), משחת שיניים; כל הסחורות נכללות בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PM-International AG

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 70530

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222287 מספר סימן

Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 85029/07/2010



Masks, chin bandages, gloves, mittens, circular 
sleeves, handles, shoulder pads, brassieres, jackets, 
bodies, pantyhose, girdles, panty girdles, briefs and 
pants, thigh guards, stockings, ankle guards and 
tapes, particularly for treating hypertrophic and keloid 
scars; all included in class 10.

מסכות, תחבושות לסנטר, כפפות, כסיות, שרוולים עגולים,
רצועות, כתפות, חזיות, ג'קט, בגדי גוף תחתון, גרביונים,

מחוכים, תחתוני מחוך, תחתונים ומכנסיים, מגני ירך, גרבונים,
מגני ורצועות קרסול, במיוחד לטיפול בצלקות היפרטרופיות

וקלואיד; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THUASNE

Address: Levallois-Perret cedex, France

Identification No.: 65577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CICATREX

Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222295 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 85129/07/2010



Plasters; materials for dressing; medical tape; all 
included in class 5.

תחבושות; חומרי חבישה; סרט דביק לשימוש רפואי; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THUASNE

Address: Levallois-Perret cedex, France

Identification No.: 65577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CICATREX

Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222296 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 85229/07/2010



Clothing for sports, especially for promoting recovery; 
all included in class 25.

דברי הלבשה לספורט, במיוחד לזירוז החלמה ;הנכללים בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THUASNE

Address: Levallois-Perret cedex, France

Identification No.: 65577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MOBIDERM

Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222297 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 85329/07/2010



Material made of discrete foam pads, held in place by 
non-woven fabrics; all included in class 24.

חומר עשוי מפדים נפרדים מחומר מוקצף, מקובע על ידי בדים
בלתי ארוגים; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THUASNE

Address: Levallois-Perret cedex, France

Identification No.: 65577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MOBIDERM

Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222298 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 85429/07/2010



Bandages and clothing for medical use, especially 
comprising discrete foams pads, for exerting 
localised pressure, especiallity with the objective of 
promoting lymphatic recovery; all included in class 
10.

תחבושות והלבשה לשימוש רפואי, אשר כוללים במיוחד פדים
נפרדים עשויים מחומר מוקצף להפעלת לחץ מקומי, במיוחד
במטרה לזרר החלמה במערכת הלימפה; הנכללים כולם בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THUASNE

Address: Levallois-Perret cedex, France

Identification No.: 65577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MOBIDERM

Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222299 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 85529/07/2010



Elastic belts for medical, surgical or orthopaedic use; 
fixation, maintenance and supports belts; stomach, 
abdominal, hypogastric, lumbar, umbilical belts; 
insulating and absorbant belts; all included in class 
10.

חגורות אלסטיות לשימוש רפואי, ניתוחי או אורטופדי; חגורות
תמיכה, ייצוב וקיבוע; חגורות בטן, בטן אבדומי, היפוגסטרי, גב-

תחתון, שבר טבורי; חגורות מחומר מבודד וחומר ספוג;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THUASNE

Address: Levallois-Perret cedex, France

Identification No.: 65577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LOMBAX

Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222300 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 85629/07/2010



Orthopaedic articles; particulary static orthoses for 
the thumb; suture materials; knee suport and 
particulary reiforced knee supports, knee supports 
with lateral reinforcements, protective knee supports, 
compression knee supports; ankle supports, 
particulary reinforced ankle supports, protective ankle 
supports; compression ankle supports; all included in 
class 10.

מוצרים אורתופדיים; במיוחד קיבוע לאגודל; חומרי תפירה;
תומך ברך ובמיוחד תומכי ברך עם חיזוקים; תומכי ברך עם
חיזוקים צדדיים; תומכי ברכיים הגנתיים, תומכי לחץ לברכיים;
תומכי קרסול, במיוחד תומכי קרסול עם חיזוקים, תומכי קרסול

הגנתיים; תומכי לחץ לקרסול; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THUASNE

Address: Levallois-Perret cedex, France

Identification No.: 65577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LIGAFLEX

Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222301 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 85729/07/2010



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; precious stones; horological and 
chronometric instruments; watches and clocks and 
parts fittings thereof; hat ornaments of precious 
metal; rings (jewellery); watch straps; ear rings; 
brooches (jewellery); cases for watches 
(presentation); cuff links; ornaments (jewellery); 
components for clocks and watches; movements for 
clocks and watches; dials (clock and watch making); 
key ring (trinkets or fobs); shoe ornaments of 
precious metal; necklaces (jewellery); tie pins; tie 
clips; cases for jewellery; alarm clocks, all included in 
class 14.

מתכות יקרות והסגסוגת שלהן וטובין של מתכות יקרות או
מצופות בהן, שאינן נכללות בסוגים אחרים; אבנים יקרות; כלי

אורלוגין וכרונומטר; שעונים וחלקי החלפה של שעונים;
קישוטים לכובעים ממתכת יקרה; טבעות (תכשיט); רצועות

לשעונים; עגילים; סיכות (תכשיט); נרתיקים לשעונים (תצוגה);
חפתים; קישוטים (תכשיט); רכיבים לשעונים; מנגנוני שעונים;

מחוגים (בניה של שעונים); מחזיקי מפתחות (תכשיטים
פשוטים או שרשרת לתליית שעון); קישוטים לנעליים ממתכת
יקרה; שרשראות (תכשיט); סיכות לעניבות; תופסנים לעניבות;
קופסאות לתכשיטים; שעונים מעוררים; הנכללים כולם בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stella Luna Sol Limited

Address: The Gateway, 25 Canton road, Tsimshatsui, 
Kowloon, Hong Kong

Identification No.: 70535

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

WHAT FOR

Application Date 20/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222339 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 85829/07/2010



Advertising; business management; business 
administration; office functions; dissemination of 
advertising matter; exhibitions for commercial or 
advertising purposes; import-export agencies; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; sale promotion for others; wholesale, 
distributorship and retail services relating to sales of 
clothing, footwear, headgear, travel bags, luggages, 
jewellery, watches, clocks; trunks, valises, handbags, 
attache cases, briefcases, coin purses, key cases, 
name card cases, pocket wallets, umbrellas, 
parasols, canes, walking sticks, suits, jackets, 
dresses, skirts, underwear, swimsuits, tee-shirts, 
parkas, sports uniforms, coats, beach clothes, 
pullovers, sweaters, topcoats, waistcoats, shorts, 
shoes, boots, sandals, hats, socks, gloves for 
clothing, belts (clothing), ties (clothing); neckerchiefs; 
all included in class 35.

פירסום; ניהול עיסקי; אדמינסטרציה עיסקית; שירותי משרד;
הפצה של חומר פרסומי; תערוכות למטרות מסחריות או
פרסומיות; סוכנויות לייבוא-ייצוא; הצגה של סחורה במדיה
תקשורתית למטרות מסחר; קידום מכירות בעבור אחרים;

מכירה בסיטונות, הפצה בזכינות ושירותי מסחר בקשר למכירה
של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, תיקי נסיעות, מזוודות,

תכשיטים, שעונים; תיקי יד, תיקי מסמכים, ארנקים לכסף קטן,
מחזיקי מפתחות, מחזיקים לכרטיסי ביקור, ארנקי כיס,

מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, חליפות, ג'קטים, שמלות,
חצאיות, הלבשה תחתונה, בגדי ים, חולצות טי, מעילי פרקה,
מדי ספורט, מעילים, בגדי חוף, אפודות, סווצ'רים, מעילים
עליונים, מכנסים קצרים, נעלים, מגפים, סנדלים, כובעים,

גרביים, כפפות, חגורות (הלבשה), עניבות (הלבשה), מטפחות
צוואר; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stella Luna Sol Limited

Address: The Gateway, 25 Canton road, Tsimshatsui, 
Kowloon, Hong Kong

Identification No.: 70535

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

WHAT FOR

Application Date 20/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222342 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 85929/07/2010



Gynaecological products namely oral contraceptives; 
all included in class 5.

מוצרים גינקולוגיים, דהיינו גלולות למניעת הריון; הנכללים בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATOIRE THERAMEX

Address: 6 Avenue Albert II  , Monaco, Monaco

Identification No.: 67586

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZOELY

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222344 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 86029/07/2010



Prenatal multi-vitamins and multi-minerals, in class 5 תכשירים מולטי ויטמיניים ומולטי מינרליים לטרום לידה, בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MISSION PHARMACAL COMPANY

Address: San Antonio, Texas, U.S.A.

Identification No.: 37406

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 67137, מגדל סונול,
ישראל

CITRANATAL

Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222353 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 86129/07/2010



Cellulose for pharmaceutical purposes; all goods 
included in class 5.

תאית עבור מטרות רוקחות; כל הסחורות נכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION

Address: 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-
8101, Japan

Identification No.: 70537

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222364 מספר סימן

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 86229/07/2010



Cellulose; cellulose for use as a pharmaceutical 
excipient; all goods included in class 1

תאית; תאית עבור שימוש כחומר רוקחות שאינו פעיל בתרופה;
כל הסחורות נכללות בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION

Address: 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-
8101, Japan

Identification No.: 70537

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222365 מספר סימן

Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 86329/07/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely telephone number books; address 
books; notebooks; agendas; diaries; pocket diaries, 
stationery - type portfolios, blank writing journals, day 
planners, travel guide books; writing instruments; 
stationery; adhesives for stationery; file holders, 
folders for office use; organizers for office use; 
desktop organizers; all included in Class 16.

נייר, קרטון וסחורה העשויה מחומרים אלו, בייחוד ספרי
טלפונים; ספרי כתובות; מחברות; לוחות זמנים; יומנים; יומני
כיס; תיקים מסוג נייח, יומני כתיבה ריקים, לוחות תכנון יומיים,
ספרי הדרכה לטיולים; מכשירי כתיבה; נייר כתיבה; דבקים
עבור נייר כתיבה; מחזיקי תיקים, תיקיות לשימוש משרדי;

פנקסי לוח זמנים לשימוש משרדי; פנקסי לוח זמנים שולחניים;
הכל כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Moleskine S.r.l.

Address: Viale Stelvio, 66, 20159 Milano MI, Italy

Identification No.: 800457

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

MOLESKINE

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222369 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 86429/07/2010



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rituals International Trademarks B.V.

Address: Kalverstraat 73, 1012 NZ AMSTERDAM, 
Netherlands

Identification No.: 65490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RITUALS

Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222372 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 86529/07/2010



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, nematicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים
וקוטלי נמטודות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, 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

Trade Mark No. 222380 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 86629/07/2010



Wines, included in Class 33 יינות, הנכללים בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 146, D.N. Sorek 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 146, ד.נ. שורק 76842, חלדה,
ישראל

Identification No.: 511784308מספר זיהוי: 511784308

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

אינפיניטי
INFINITY

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222382 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 86729/07/2010



Pet food; all included in class 31. מזון לחיות מחמד; הכל כלול בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hill's Pet Nutrition, Inc.

Address: 400 SW Eighth Avenue, Topeka, Kansas 
66603, 66603, U.S.A.

Identification No.: 800447

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

CRUNCHEWY

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222383 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 86829/07/2010



Toys and sporting goods, including games and 
playthings--namely, action figures and accessories 
therefor; plush toys; balloons; ride-on toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; toy 
vehicles; dolls; electronic hand-held game unit; game 
equipment sold as a unit for playing a board game, a 
card game, a parlor game and an action type target 
game; stand alone video output game machines; 
jigsaw and manipulative puzzles; balls--namely, 
playground balls, soccer balls, basketballs; swimming 
floats for recreational use; toy bakeware and toy 
cookware; toy banks; toy snow globes; and 
Christmas tree ornaments; all included in class 28.

צעצועים ומוצרי ספורט, כולל משחקים ודברי משחק--דהיינו,
בובות אקשן ואביזריהן; צעצועי קטיפה; בלונים; צעצועי רכיבה;
ציוד הנמכר כיחידה אחת למשחקי קלפים; רכבי צעצוע; בובות;
יחידת משחק אלקטרונית לנשיאה ביד; ציוד משחק הנמכר
כיחידה אחת למשחק במשחקי לוח, משחק קלפים, משחקי
טרקלין ומשחקי מטרה מסוג אקשן; מכונות משחקי פלט וידאו

עצמאיות; פאזלים תצרף והרכבה; כדורים, דהיינו, כדורי
משחק, כדורי-רגל, כדורי-סל; מצופי שחייה לשימוש פנאי; כלי
אפיה למשחק וכלי בישול למשחק; קופות חסכון צעצוע; כדורי
שלג צעצוע; וקישוטי עצי חג מולד; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Warner Bros. Entertainment Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 55234

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POTTERMORE

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222384 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 86929/07/2010



Class: 21 סוג: 21

Switzerland , 27/01/2009, No. 50885/2009 שוויץ , 27/01/2009 , מספר 50885/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Household or kitchen utensils; 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 earthware not 
included in other classes; all included in class 21.

כלי משק בית או מטבח; מסרקים וספוגים; מברשות (למעט
מברשות צבע); חומרי הכנת מברשות; פריטים למטרות ניקוי;
צמר פלדה; זכוכית לא-מעובדת או מעובדת-למחצה (למעט
זכוכית המשמשת בבנייה); כלי זכוכית, כלי חרסינה וכלי חרס

שאינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Robert Staub

Address: Lerchenbergstrasse 125, 8703 Erlenbach, 
Switzerland

Identification No.: 800452

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222386 מספר סימן

Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 87029/07/2010



Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes; books; 
magazines; periodicals; newsletters; publications 
including scientific publications; bookends; 
photographs; posters; stationery; postcards and 
greeting cards; calendars; paperweights; letter 
openers; writing pads; writing implements; pens; 
pencils; rubber erasers; paper fasteners; clips for 
offices; decalcomanias (also for decoration and as 
temporary tattoo); rubbed pictures; paper and PVC 
stickers; stickers (stationery); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics, for 
packaging; all included in Class 16.

חומרים נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, לא כלול
בסוגים אחרים; ספרים; כתבי עת; ירחונים; עלוני חדשות;

פרסומים כולל פרסומים מדעיים; מאחוזות ספרים; תצלומים;
פוסטרים; מכשירי כתיבה; גלויות וכרטיסי ברכה; לוחות שנה;
משקולות ניירת; פותחני מכתב; דפדפות; מכשירי כתיבה;
עטים; עפרונות; מחקי גומי; מהדקי נייר; סיכות משרדיות;

דקלקומניות (גם לקישוט וגם כקעקוע זמני); תמונות
משופשפות; מדבקות נייר ו-PVC; מדבקות (מכשירי כתיבה);
חומרי פלסטיק עבור אריזות (לא כלול בסוגים אחרים); שקיות
(מעטפות, פאוצ'ים) מנייר או פלסטיקים, עבור אריזות; הכל

נכלל בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SciGen Ltd.

Address: 152 Beach Road  , #26-05/08 Gateway East, 
189721, Singapore, Singapore

Identification No.: 800458

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

SCI-B-VAC

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222389 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 87129/07/2010



Printed matter and paper goods--namely, books 
featuring action, adventure, and comedy, magazines 
featuring action, adventure and comedy, coloring 
books, children's activity books; notebooks, diaries, 
note cards, stationery, writing paper, envelopes, 
greeting cards, pens, pencils and cases therefor, 
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets, chalk and chalkboards; posters; book covers, 
book marks, calendars; all included in class 16.

חומר מודפס ומוצרי נייר--דהיינו, ספרים המציגים אקשן,
פעולה, וקומדיה, מגזינים המציגים אקשן, פעולה וקומדיה,
ספרי צביעה, ספרי פעילות לילדים; מחברות, יומנים, כרטיסי
הערות, מכשירי כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, כרטיסי ברכה,
עטים, עפרונות וקלמרים עבורם, מחקים, צבעים, מרקרים,
עפרונות  צבעוניים, מערכות צביעה, גירים ולוחות גיר;
פוסטרים; עטיפות ספרים, סימניות ספרים, לוחות שנה;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Warner Bros. Entertainment Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 55234

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POTTERMORE

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222391 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 87229/07/2010



Class: 18 סוג: 18

U.S.A. , 09/07/2009, No. 77/777,265 ארה"ב , 09/07/2009 , מספר 77/777,265

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

All-purpose utility bags and gear bags; all included in 
class 18.

תיקים שימושיים ותיקי ציוד לכל מטרה; הנכללים כולם בסוג
.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Safariland, LLC

Address: 13386 International Parkway, Jacksonville, FL 
32218, U.S.A.

Identification No.: 800330

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222392 מספר סימן

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 87329/07/2010



Class: 25 סוג: 25

U.S.A. , 09/07/2009, No. 77/777,265 ארה"ב , 09/07/2009 , מספר 77/777,265

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Gloves; apparel; all included in class 25. כפפות; לבוש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Safariland, LLC

Address: 13386 International Parkway, Jacksonville, FL 
32218, U.S.A.

Identification No.: 800330

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222393 מספר סימן

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 87429/07/2010



Pens [office requisites]; steel pens; ballpoint pens; 
pencils; painters' brushes; charcoal pencils; drawing 
pens; fountain pens; paintbrushes; writing brushes; 
note books; folders for papers; office requisites 
except furniture; writing instruments; correcting 
tapes; correcting fluids [office requisites]; jackets for 
papers; stationery; writing cases [stationery]; 
adhesives [glues] for stationery or household 
purposes; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; rubber erasers; writing paper; 
albums; bookmarkers; envelopes [stationery]; 
postcards; calendars; cards; office perforators; paper 
knives [cutters] [office requisites]; rulers [drawing]; all 
included in class 16.

עטים [צרכי משרד]; עטים מפלדה; עטים כדוריים; עפרונות;
מברשות צבעיים; עפרונות מפחם; עטים לצייר; עטים נובעים;
מכחולים; מברשות כתיבה; פנקסים; עוטפנים לניירות;  מצרכים
משרדיים למעט ריהוט; מכשירי כתיבה; סרטים לתקן שגיאות;
נוזלים לתיקון שגיאות [צרכי משרד]; עטיפות לניירות; צרכי
כתיבה; קלמרי כלי כתיבה [צרכי כתיבה]; מדבקות (דבקים]
לצרכי כתיבה או בית; סרטים עם דבק מוכן לצרכי כתיבה או
בית; מחקים מגומי; נייר כתיבה; אלבומים; סמנים; מעטפות
[צרכי כתיבה]; גלויות; לוחות שנה; כרטיסים;  מחוררים

משרדיים; סכיני נייר [מכשירי חיתוך] [צרכי משרד]; סרגלים
[לצייר];  הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: M&G CHENGUANG HOLDING GROUP CO., 
LTD.

Address: No.3488-4 Jinqian Road, Qingcun Town, , 
Fengxian District, Shanghai, People's Republic of China

Identification No.: 800456

incorporated under the laws of P.R. China

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222396 מספר סימן

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 87529/07/2010



Class: 32 סוג: 32

Benelux , 17/07/2009, No. 1185285 בנלוקס , 17/07/2009 , מספר 1185285

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Beers, fruit beers, ales; all included in class 32. בירות, בירות מפירות, שיכרים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Duvel Moortgat N.V.

Address: Puurs, Belgium

Identification No.: 40587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222397 מספר סימן

Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 87629/07/2010



Ready to eat snack foods consisting primarily of 
grains; corn chips, tortilla chips, rice chips, crackers, 
pretzels and puffed and extruded snacks; popped 
popcorn; snack foods having a grain or cereal base; 
all included in class 30.

חטיפים מוכנים לאכילה המכילים בעיקר דגנים; שבבי תירס,
שבבי טורטילה, שבבי אורז, מציות, כעכעים וחטיפים תפוחים
ומושחלים; תירס קלוי תפוח; חטיפי מאכל על בסיס דגנים או

תבואות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
10577, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222398 מספר סימן

Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 87729/07/2010



Prerecorded audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, and digital 
versatile discs featuring comedy, drama, action and 
adventure; downloadable audio recordings featuring 
comedy, drama, action and adventure; downloadable 
audio-video recordings featuring comedy, drama, 
action and adventure; hand-held calculators; CD 
ROM computer game discs; interactive video game 
programs; interactive multimedia game programs; 
video game cartridges and cassettes; electronic 
diaries; mouse pads; computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio media to a 
global computer information network cellular 
telephone accessories, namely hands-free 
accessories, cellular telephone covers and cellular 
telephone face covers; encoded magnetic cards, 
namely, phone cards, credit cards, cash cards, debit 
cards and magnetic key cards; telephones ring tones 
for wireless phones; downloadable screensavers for 
computers; all included in class 9.

קלטות אודיו מוקלטות מראש, קלטות אודיו-וידאו, קסטות אודיו
וידאו, תקליטורי אודיו וידאו, ותקליטורים ורסטילים דיגיטלים

המציגים קומדיה, דרמה, אקשן ופעולה; הקלטות אודיו הניתנות
להורדה המציגות קומדיה, דרמה, אקשן ופעולה; הקלטות אודיו

-וידאו הניתנות להורדה המציגות קומדיה, דרמה, אקשן
CD ופעולה; מחשבונים להחזקה ביד; תקליטורי משחק מחשב
ROM; תוכניות משחק מחשב אינטראקטיביות; תוכניות משחק
מולטימדיה אינטראקטיביות; מחסניות וקסטות משחקי וידאו;

יומנים אלקטרונים; פדים לעכבר; תוכניות מחשב, דהיינו, תוכנה
המקשרת מדיית וידאו ואודיו דיגיטלית לרשת מידע מחשב
גלובלית אביזרי טלפונים סלולריים, דהיינו אביזרים שניתנים
לשימוש בלי ידיים, כיסויי טלפונים סלולריים וכיסויי פנים

טלפונים סלולריים; כרטיסים מגנטים מקודדים, דהיינו, כרטיסי
טלפון, כרטיסי אשראי, כרטיסי מזומן, כרטיסי חיוב וכרטיסי

מפתח מגנטיים; רינגטונים טלפונים לטלפונים אלחוטיים; שומרי
מסך עבור מחשבים הניתנים להורדה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Warner Bros. Entertainment Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 55234

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POTTERMORE

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222404 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 87829/07/2010



Class: 8 סוג: 8

Switzerland , 27/01/2009, No. 50885/2009 שוויץ , 27/01/2009 , מספר 50885/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Hand tools and implements (hand operated); cutlery, 
forks and spoons, side arms; razors; all included in 
class 8.

כלים ומכשירים ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם, מזלגות
וכפיות, נשק צד; סכיני גילוח; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Robert Staub

Address: Lerchenbergstrasse 125, 8703 Erlenbach, 
Switzerland

Identification No.: 800452

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222408 מספר סימן

Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 87929/07/2010



Class: 13 סוג: 13

U.S.A. , 09/07/2009, No. 77/777,265 ארה"ב , 09/07/2009 , מספר 77/777,265

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Holsters; military and police duty gear; ammo 
caddies; cartridge pouches; gun cases; cartridge 
belts; holster adapters; magazine holders for 
weapons; non-explosive defensive weapons in the 
nature of an irritant packaged in aerosol containers; 
kits for cleaning and preserving firearms; slings for 
carrying weapons and equipment; all included in 
class 13.

נרתיקי אקדח; ציוד תפקיד צבאי ומשטרתי; נושאי תחמושת;
פאוצ'ים לתרמילים; תיבות לרובים; חגורות לתרמילים; מתאמי
נרתיקי אקדח; מחזיקי מחסניות לכלי נשק; כלי נשק הגנתיים
לא נפיצים מסוג מגרה הארוז במכלי תרסיס; ערכות לניקוי

ושימור נשק חם; מתלים לנשיאת כלי נשק וציוד; הנכללים כולם
בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Safariland, LLC

Address: 13386 International Parkway, Jacksonville, FL 
32218, U.S.A.

Identification No.: 800330

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222409 מספר סימן

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 88029/07/2010



Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry; preparations for seed 
treatment, plant growth regulators, plant protection 
products, plant tonics, plant activators, preparations 
for the protection of seeds, seedlings and plants 
against plant pathogens; all included in class 1.

תכשירים כימיים לשימוש בחקלאות, גננות ויערנות; תכשירים
לטיפול בזרעים, מווסתי צמיחה לצמחים, מוצרים להגנה על
צמחים, מחזקי צמחים, מעוררי גדילה לצמחים, תכשירים

להגנה על זרעים, שתילים וצמחים נגד גורמי מחלות בצמחים;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, 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

Trade Mark No. 222411 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 88129/07/2010



Veterinary preparations applied on cats and dogs to 
control parasites; all included in class 5.

תכשירים וטרינריים לשימוש על חתולים וכלבים להשמדת
טפילים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Intervet International B.V.

Address: Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, NL-5831 
AN , Netherlands

Identification No.: 6787

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACTIVYL

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222412 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 88229/07/2010



Surgical apparatus and instruments for use in 
ophthalmic surgery, namely handheld forceps; all 
included in class 10.

מכשירים וכלים כירורגיים לשימוש בניתוח עיניים, דהיינו
מלקחיים נישאים ביד; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69  , CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

גריסהבר מקסגריפ
GRIESHABER MAXGRIP

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222416 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 88329/07/2010



Providing multiple-user access to a global computer 
information network; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; providing on-line communications links 
which transfer the web site user to other local and 
global web pages; providing on-line facilities for real-
time interaction with other computer users 
concerning topics of general interest; all included in 
class 38.

אספקת גישה רבת משתמשים לרשת מידע מחשב גלובלית;
אספקה מקוונת של חדרי צ'ט ולוחות מודעות אלקטרוניות

לתשדורת מסרים בין משתמשים בתחומי עניין כלליים; אספקה
מקוונת של קישורי תקשורות אשר מעבירים את המשתמש של
אתר הרשת לעמודי רשת מקומיים וגלובליים אחרים; אספקה
מקוונת של כלים לאינטראקציה בזמן אמת עם משתמשי מחשב
אחרים בנוגע לנושאים בעלי עניין כללי; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Warner Bros. Entertainment Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 55234

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

POTTERMORE

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222418 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 88429/07/2010



Entertainment services, namely, providing a web site 
featuring film clips, photographs and other 
multimedia materials; providing on-line computer 
games; providing computer games that may be 
accessed by a telecommunications network; 
educational services, namely, providing information 
that may be accessed by a telecommunuications 
network relating specifically to children's books, 
educational programs including reading and literacy 
programs, programs for the teaching of reading and 
literacy,  materials and programs for the facilitation of 
reading and learning for individuals with learning 
disabilities and language and literacy difficulties; 
providing on-line publications in the nature of e-
books; electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others; all 
included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת אתר רשת המציג קליפים של
סרטים, צילומים וחומרי מולטימדיה אחרים; אספקה מקוונת של
משחקי מחשב; אספקת משחקי מחשב אשר הגישה אליהם
דרך רשת תקשורות רחק; שירותי חינוך, דהיינו, אספקת מידע
אשר הגישה אליו דרך רשת תקשורות רחק הקשור בייחוד
לספרי ילדים, תוכניות חינוך הכוללות תוכניות קריאה וידיעת
קרוא וכתוב, תוכניות ללימוד קריאה וידיעת קרוא וכתוב,
חומרים ותוכניות עבור הסיוע בקריאה ולמידה לפרטים עם
לקויות למידה וקושי בשפות וידיעת קרוא וכתוב; אספקת

פרסומים מקוונים מהסוג של ספרים אלקטרונים; שירותי פרסום
אלקטרונים, דהיינו, פרסום של עבודות טקסט וגרפיקה של

אחרים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Warner Bros. Entertainment Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 55234

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

POTTERMORE

Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222421 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 88529/07/2010



entertainment; included in class 41 בידור; הנכלל בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shteren-Bilbi Rivka שם: שטרו-בילבי רבקה

Address: כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 032791386מספר זיהוי: 032791386

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

Trade Mark No. 222425 מספר סימן

Application Date 22/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 88629/07/2010



Agricultural, horticultural, and forestry products and 
grains not included in other classes; living animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt; all included in 
class 31.

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים
אחרים; בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים

ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים, לתת ; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, 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

Trade Mark No. 222437 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 88729/07/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 28/01/2009, No. 77/658,108 ארה"ב , 28/01/2009 , מספר 77/658,108

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, peripheral vascular disease 
and blood coagulation disorders; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות לב וכלי הדם, מחלות כלי
דם היקפיים והפרעות קרישת דם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Regado Biosciences, Inc.

Address: 318 Blackwell Street Suite 130  , Durham, NC, 
27701, U.S.A.

Identification No.: 69688

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REGADO

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222438 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 88829/07/2010



Household or kitchen utensils and containers (neither 
of precious metals, nor of plated metals); brushes 
(except for paint brushes); cleaning materials; 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; wire wool, steel wool, steel wool in 
rolls and in soap-impregnated pads, synthetic and 
metal sponges with abrasive cloth, metal sponges 
and metal dusters; traps for flies and other insects, 
flyswatters; all included in class 21.

כלים ומכלים לבית או למטבח (אף אחד לא ממתכות יקרות, או
ממתכת מצופה); מברשות (פרט למברשות צבע); חומרי ניקוי;
כלי זכוכית, חרסינה וכלי חרס שאינם כלולים בסוגים אחרים;
צמר חוטי מתכת, צמר פלדה, צמר פלדה בגלילים וברפידות
הספוגות סבון, ספוגים מלאכותיים וספוגי מתכת עם מטלית

סופגת, ספוגי מתכת ומטליות אבק ממתכת; מלכודות לזבובים
וחרקים אחרים, מחבטי זבובים; הכל כלול בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZOBELE HOLDING S.p.A.

Address: via Fersina 4, 38100 Trento, 38100, Italy

Identification No.: 800463

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

SPIRA

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222439 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 88929/07/2010



Electric devices for releasing vapours of insectifugal 
and insecticidal agents and of fragrances, in the form 
of liquid, liquid-imbued solid supports and gel; electric 
traps for flies and other insects; all included in class 
9.

מתקנים חשמליים לשחרור אדים של חומר לסילוק חרקים
וחומרי הדברת חרקים ושל ריחות, בצורה של נוזל, תמיכות
מוצקות וג'ל מוחדרי נוזל; מלכודות חשמליות לזבובים וחרקים

אחרים; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZOBELE HOLDING S.p.A.

Address: via Fersina 4, 38100 Trento, 38100, Italy

Identification No.: 800463

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

SPIRA

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222443 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 89029/07/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 28/01/2009, No. 77/658,139 ארה"ב , 28/01/2009 , מספר 77/658,139

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Pharmaceutical research and development; all 
included in class 42.

מחקר ופיתוח רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Regado Biosciences, Inc.

Address: 318 Blackwell Street Suite 130  , Durham, NC, 
27701, U.S.A.

Identification No.: 69688

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

REGADO

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222446 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 89129/07/2010



Preparations for  controlling or destroying vermin, in 
particular insect repellents, insecticides, anti-moth, 
anti-cockroach, fly-catching paper; deodorants (not 
for personal use), preparations for absorbing or 
neutralizing odours; disinfectants; all included in 
class 5.

תכשירים לשליטה או הריסה של מזיקים, בייחוד דוחי חרקים,
מדבירי חרקים, נגד-עש, נגד-מקקים, נייר תופס זבובים;

דאודורנטים (לא לשימוש אישי), תכשירים לספיגה או נטרול של
ריחות; חומרים מחטאים; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZOBELE HOLDING S.p.A.

Address: via Fersina 4, 38100 Trento, 38100, Italy

Identification No.: 800463

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

SPIRA

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222449 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 89229/07/2010



Stainless steel sink tops; sinks; cooking hobs; ovens, 
other than for experimental purposes; cooking rings; 
gas cookers; cooktops; gas lighters; bakers' ovens; 
barbecues; cookers; framework of metal for ovens; 
furnaces, other than for experimental purposes; 
griddles (cooking appliances); grills (cooking 
appliances); heating plates; hot air ovens; kiln 
furniture (supports); kilns; kitchen ranges (ovens); 
microwave ovens (cooking apparatus); plate 
warmers; hot plates; roasters; stoves; structural 
plates for ovens; electric cooking utensils; filters 
(parts of household or industrial installations); filters 
for drinking water; extractor hoods for kitchens; 
ventilation hoods; faucets for pipes; taps (faucets); 
pipe line cocks (spigots); washers for water taps; 
mixer taps for water pipes; anti-splash tap nozzles; 
refrigerating containers; refrigerating display cabinets 
(display cases); freezers; ice machines and 
apparatus; refrigerating cabinets; refrigerating 
chambers; refrigerators; all included in class 11.

מכסי כיור מפלדת אל-חלד; כיורים; כירות בישול; תנורים, מלבד
למטרות ניסוייות; טבעות בישול; כירות גז; כיריים; מציתי גז;
תנורי אופים; אסכלות; כירות; שלדי מתכת לתנורים; כבשנים,
מלבד למטרות ניסוייות; מחבתות אפייה (מתקני בישול); גרילים
(מתקני בישול); פלטות חימום; תנורי אוויר חם; רהיטי משרפות
(תומכים); משרפות; תנורי כיריים למטבח (תנורים); תנורי

מיקרוגל (מכשיר בישול); מחממי צלחות; פלטות חמות; מצלים;
קמינים; פלטות תבניתיות לתנורים; כלי בישול חשמליים;

מסננים (חלקים של התקני משק בית או תעשייתיים); מסננים
לשתיית מים; מנדפי מיצוי למטבחים; ברדסי אוורור; ברזים

לצינורות; ווסתי זרם (ברזים); מסעפים של קווי צינור (מגופות);
דיסקיות לווסתי זרם מים; ווסתי זרם מערבלים לצינורות מים;
זרבוביות ווסתי זרם נגד התזה; מיכלי קירור; שידות קירור
לתצוגה (תיבות תצוגה); מקפיאים; מכונות ומכשירי קרח;
שידות קירור; תאי קירור; מקררים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: F.LLI BARAZZA S.R.L.

Address: Via Risorgimento 14, Santa Lucia Di Piave, 
Localita' Sarano (Treviso), Italy

Identification No.: 800461

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222450 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 89329/07/2010



Air purifying apparatus for vehicles; radiators for 
vehicles; automobile lights; reflectors for vehicles; 
lamps for directional signals for vehicles; air 
conditioners for vehicles; oil filters for vehicles; 
headlights for vehicles; ventilation installations and 
apparatus for vehicles; heaters for vehicles.

מתקני ניקוי אוויר לכלי רכב; מצננים לכלי רכב; תאורת מכוניות;
מחזירי אור לכלי רכב; פנסי איתות כיוון לכלי רכב; מזגני אוויר
לכלי רכב; מסנני שמן לכלי רכב; פנסים קדמיים לכלי רכב;

מתקני ומערכות אוורור לכלי רכב; חימום לכלי רכב.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong  , Seocho-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 18226

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222454 מספר סימן

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 89429/07/2010



Commercial intermediary services in the field of 
vehicles; sales arranging for vehicles; commercial 
intermediary services in the field of parts for vehicles; 
sales arranging for parts of vehicles.

שירותי תיווך מסחריים בענף כלי רכב; ארגון מכירות לכלי רכב;
שירותי תיווך מסחריים בענף חלקי כלי רכב; ארגון מכירות

לחלקי כלי רכב.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong  , Seocho-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 18226

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

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

Trade Mark No. 222455 מספר סימן

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 89529/07/2010



Parts for automobile repair services; rubber belts for 
vehicles; driving chains for vehicles; grills for 
vehicles; mufflers for vehicles; motors for vehicles; 
rearview mirrors for vehicles; bumpers for vehicles; 
body protection parts for vehicles; bearings for 
vehicles; seat covers for vehicles; switches for 
vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; 
windshield glasses for vehicles; engines for vehicles; 
windshield wipers for vehicles; shock absorbers for 
vehicles; transmission shafts for vehicles; brakes for 
vehicles; body panels for vehicles; pumps for 
vehicles; clutches for vehicles; spark plugs for 
vehicles; oil filters for vehicles.

חלקי תיקון לכלי רכב; רצועות גומי לכלי רכב; שרשרות הובלה
לכלי רכב; חלקי הגנת שלדת כלי רכב; מיסבים לכלי רכב; כיסויי

מושבים לכלי רכב; מתגים לכלי רכב; כריות אוויר [מתקני
בטיחות למכוניות]; שמשות קדמיות לכלי רכב; מנועים לכלי

רכב; מגבי שמשות קדמיות לכלי רכב; בולמי זעזועים לכלי רכב;
מוטות תמסורת לכלי רכב; בלמים לכלי רכב; פנלים לגוף כלי
רכב; משאבות לכלי רכב; מצמדים לכלי רכב;  מצתים לכלי

רכב; מסנני שמן לכלי רכב.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong  , Seocho-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 18226

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222456 מספר סימן

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 89629/07/2010



Radio receivers for vehicles; sensors for vehicles; 
electric coils for vehicles; spark plugs for vehicles; 
cassette players for vehicles; compact disc players 
for vehicles; television receivers for vehicles; 
navigation apparatus for vehicles; digital versatile 
disc players for vehicles; MPEG audio layer-3 players 
for vehicles.

מקלט רדיו לכלי רכב; חיישנים לכלי רכב; טבעות חשמליות
לכלי רכב; מצתים לכלי רכב; נגני קסטות לכלי רכב; נגני

קומפקט דיסק לכלי רכב; מקלטי טלוויזיה לכלי רכב; מערכות
ניווט לכלי רכב; נגני דיסק רב צדדי דיגיטליים לכלי רכב; קבצי

- MPEG שמע
3 נגנים לכלי רכב.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong  , Seocho-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 18226

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222457 מספר סימן

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 89729/07/2010



Printed matters, especially geographical maps, road 
maps, atlases, travel books and travel guides; all 
included in class 16.

פריטי דפוס, במיוחד מפות גיאוגרפיות, מפות דרכים, אטלסים,
ספרי נסיעות ומדריכי נסיעות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAIRDUMONT GmbH & Co. KG

Address: Marco-Polo-Strasse 1, Ostfildern, 73760, 
Germany

Identification No.: 800464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Marco Polo

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222458 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 89829/07/2010



Providing online non-downloadable e-commerce 
software, providing online non-downloadable 
software for use in invoice processing, payment, 
tracking, electronic business transactions, expense 
allocation and reconciling invoices with orders, 
foreign exchange transactions; providing online non-
downloadable software for use in performing 
regulatory and internal compliance checks; technical 
consulting and support services for all of the 
foregoing services; all included in class 42.

אספקת תוכנה מקוונת שלא ניתנת להורדה למסחר אלקטרוני,
אספקת תוכנה מקוונת שלא ניתנת להורדה לשימוש בעיבוד
חשבוניות, מעקב לאחר תשלום,  עיבוד עסקאות אלקטרוניות,
איתור הוצאות והתאמת חשבוניות עם הזמנות, עסקאות המרת

מטבע זר;   אספקת תוכנה מקוונת שלא ניתנת להורדה
לשימוש בביצוע בדיקות רגולאטוריות ובדיקת התאמות

פנימיות; שירותי יעוץ ותמיכה טכניים לכל השירותים לעיל;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syncada LLC

Address: Suite 2700 200 South Sixth Street, Minneapolis, 
Minnesota , 55402, U.S.A.

Identification No.: 800465

Delaware Limited Liability Company

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

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

SYNCADA

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222460 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 89929/07/2010



On-line computer web site providing management of 
data, financial transaction data, account 
management, financial reporting, accounting features 
and related reference information; online business 
management services; data processing and 
information management services; invoice 
processing services; all included in class 35.

אתר אינטרנט מקוון המספק ניהול נתונים, נתוני עסקאות
פיננסיים, ניהול חשבונות, דיווחים פיננסיים, רכיבים חשבונאיים
ומידע קשור; שירותי ניהול עסקי מקוונים; שירותי עיבוד נתונים
וניהול מידע; שירותי טיפול בחשבוניות; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syncada LLC

Address: Suite 2700 200 South Sixth Street, Minneapolis, 
Minnesota , 55402, U.S.A.

Identification No.: 800465

Delaware Limited Liability Company

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

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

SYNCADA

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222461 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 90029/07/2010



Financial services and banking services, invoice
payment, processing and tracking services, invoice
verification and expense allocation services, invoice
reconciliation services, electronic payment services,
payee verification services, financial transaction
services, secure payment processing services,
providing online financial transaction management
services via a global computer network, foreign
exchange transaction services; all included in class
36.

שירותים פיננסיים ושירותי בנקאות, שירותי תשלום, עיבוד
ומעקב אחר חשבוניות, שירותי אימות חשבוניות ואיתור
הוצאות, שירותי השלמת חשבוניות, שירותי תשלום

אלקטרוניים, שירותי אימות המשלם, שירותי עסקאות פיננסיות,
שירותי עיבוד תשלום מובטח, אספקת שירותי ניהול עסקאות
פיננסיות מקוונות באמצעות רשת מחשבים גלובאלית, שירותי

עסקאות המרת מטבע זר; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syncada LLC

Address: Suite 2700 200 South Sixth Street, Minneapolis, 
Minnesota , 55402, U.S.A.

Identification No.: 800465

Delaware Limited Liability Company

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

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

SYNCADA

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222462 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 90129/07/2010



Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games and providing 
information relating to electronic computer games via 
the internet; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, מתן משחקי מחשב אינטראקטיביים
מקוונים ומתן מידע הנוגע למשחקי מחשב אלקטרוניים דרך

האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZeniMax Media Inc., a corporation of Delaware

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD , 20850, 
U.S.A.

Identification No.: 800367

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

DISHONORED

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222464 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 90229/07/2010



Computer game software for use with personal 
computers and home video game consoles; 
downloadable computer game software offered via 
the internet and wireless devices; all included in class 
9.

תוכנה למשחקי מחשב לשימוש במחשבים אישיים וקונסולות
משחקי וידאו ביתיות; תוכנה למשחקי מחשב, הניתנת להורדה,
המוצעת באמצעות האינטרנט ומכשירים אלחוטיים; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZeniMax Media Inc., a corporation of Delaware

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD , 20850, 
U.S.A.

Identification No.: 800367

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DISHONORED

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222465 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 90329/07/2010



Class: 6 סוג: 6

France , 04/02/2009, No. 093627328 צרפת , 04/02/2009 , מספר 093627328

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Bolt and screw articles; nuts; non electric locks of 
metal; small items of metal hardware; components 
screwed and mechanic parts in metal;  metallic 
fastening devices of pieces and items, particularly by 
screwing and clipping; coverings of metal for 
components screwed and mechanical parts; all 
included in class 6.

חפצי בריח ובורג; אומים; מנעולים לא חשמליים ממתכת;
פריטים קטנים של כלים קשיחים מתכתיים; רכיבים מוברגים
וחלקים מכאניים ממתכת; התקני הידוק מתכתיים של קטעים

ופריטים, במיוחד על ידי הברגה והצמדה; כיסויי מתכת לרכיבים
מוברגים וחלקים מכאניים; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISI AEROSPACE

Address: 193 rue de Bercy, 75012 Paris, France

Identification No.: 800421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STL

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222467 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 90429/07/2010



Class: 20 סוג: 20

France , 04/02/2009, No. 093627328 צרפת , 04/02/2009 , מספר 093627328

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Non-metallic locks other than electrical; non-metallic 
hardware items; components screwed and mechanic 
parts;  fastening devices for plastic items; fastening 
non-metallic devices of pieces and objects, 
particularly by screwing and clipping; all included in 
class 20.

מנעולים לא-מתכתיים למעט חשמליים; פריטי כלים קשיחים לא
-מתכתיים; רכיבים מוברגים וחלקים מכאניים; התקני הידוק
לפריטים פלסטיים; התקני הידוק לא-מתכתיים של קטעים

וחפצים, במיוחד על ידי הברגה והצמדה; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISI AEROSPACE

Address: 193 rue de Bercy, 75012 Paris, France

Identification No.: 800421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STL

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222468 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 90529/07/2010



Class: 19 סוג: 19

France , 04/02/2009, No. 093627328 צרפת , 04/02/2009 , מספר 093627328

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Non-metallic coverings for components screwed and 
mechanical parts; all included in class 19.

כיסויים לא מתכתיים לרכיבים מוברגים וחלקים מכאניים;
הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISI AEROSPACE

Address: 193 rue de Bercy, 75012 Paris, France

Identification No.: 800421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STL

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222469 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 90629/07/2010



Class: 42 סוג: 42

France , 04/02/2009, No. 093627328 צרפת , 04/02/2009 , מספר 093627328

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Design and development of products in the domains 
of industrial fastening; analysis and industrial 
research services into the domain of industrial 
fastening; research and development (for others); 
technical projects studies; engineering services; all 
included in class 42.

עיצוב ופיתוח של מוצרים בתחומים של הידוק תעשייתי; שירותי
ניתוח ומחקר תעשייתי בתוך התחום של הידוק תעשייתי;

מחקר ופיתוח (עבור אחרים); מחקרי פרויקטים טכניים; שירותי
הנדסה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISI AEROSPACE

Address: 193 rue de Bercy, 75012 Paris, France

Identification No.: 800421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STL

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222471 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 90729/07/2010



Synthetic resins (semi-finished products); synthetic 
rubber; plastic film other than for wrapping; padding 
materials of rubber or plastics; insulating materials; 
connecting hose for vehicle radiators; reinforcing 
materials, not of metal, for pipes; vulcanized fiber 
(fibre); rubber, raw or semi-worked; seals; all 
included in class 17.

שרפים מלאכותיים (מוצרים מוגמרים למחצה); גומי מלאכותי;
סרט פלסטי מלבד לאריזה; חומרי ריפוד מגומי או פלסטיק;
חומרי בידוד; צינור מחבר למצנני רכב; חומרים מחזקים, לא
ממתכת, לצינורות; סיבים גופרתיים; גומי, גולמי או מעובד

למחצה; אטמים; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: China Petrochemical Corporation

Address: 22 CHAOYANGMEN NORTH STREET, 
Chaoyang District, Beijing , People's Republic of China

Identification No.: 800474

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222506 מספר סימן

Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 90829/07/2010



Ammonia; helium; dry ice (carbon dioxide); nitric 
acid; calcined soda; sodium salts (chemical 
preparations); anhydrides; spirits of vinegar (dilute 
acetic acid); toluol; glycol; acetone; hydrogen 
peroxide; additives, chemical, to motor fuel; 
antifreeze; oil-purifying chemicals; anti-incrustants; 
catalysts; emulsifiers; test paper, chemical; 
sensitized films, unexposed; synthetic resins, 
unprocessed; chemical substances for preserving 
foodstuffs; oils for currying leather; adhesives for 
industrial purposes; sulphur; fertilizers; all included in 
class 1.

אמוניה; הליום; קרח יבש (דו-תחמוצת הפחמן); חומצה
חנקנית; סודה שרופה; מלחי נתרן (תכשירים כימיקלים);
אלמימה; תמיסת כהל מחומץ (חומצה אצטית מדוללת);

טולואול; גליקול; אצטון; מי חמצן; תוספים, כימיים, לדלק מנועי;
חומר נגד קפיאה; כימיקלים מטהרי שמן; נגד ציפויים; זרזים;
מתחלבים; נייר ניסוי, כימי; סרטי צילום רגישים, שלא נחשפו;
שרפים מלאכותיים, לא מעובדים; חומרים כימיים לשימור דברי
מאכל; שמנים לעיבוד עור; דבקים למטרות תעשייתיות; גופרית;

דשנים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: China Petrochemical Corporation

Address: 22 CHAOYANGMEN NORTH STREET, 
Chaoyang District, Beijing , People's Republic of China

Identification No.: 800474

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222507 מספר סימן

Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 90929/07/2010



Diesel oil; industrial wax; kerosene; petrol; fuel; 
lubricants; lubricating oil; lubricating grease; industrial 
oil; benzene; xylol; industrial grease; oil-gas; 
petroleum (raw or refined); all included in class 4.

שמן דיזל; שעווה תעשייתית; קרוסין; בנזין; דלק; חומרי סיכה;
שמן סיכה; גריז סיכה; שמן תעשייתי; בנזן; קסילן; גריז

תעשייתי; שמן-גז; נפט (גולמי או מזוקק); הנכללים כולם בסוג
.4

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: China Petrochemical Corporation

Address: 22 CHAOYANGMEN NORTH STREET, 
Chaoyang District, Beijing , People's Republic of China

Identification No.: 800474

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Trade Mark No. 222508 מספר סימן

Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 91029/07/2010



Ammonia; helium; dry ice (carbon dioxide); nitric 
acid; calcined soda; sodium salts (chemical 
preparations); anhydrides; spirits of vinegar (dilute 
acetic acid); toluol; glycol; acetone; hydrogen 
peroxide; additives, chemical, to motor fuel; 
antifreeze; oil-purifying chemicals; anti-incrustants; 
catalysts; emulsifiers; test paper, chemical; 
sensitized films, unexposed; synthetic resins, 
unprocessed; chemical substances for preserving 
foodstuffs; oils for currying leather; adhesives for 
industrial purposes; sulphur; fertilizers; all included in 
class 1.

אמוניה; הליום; קרח יבש (דו-תחמוצת הפחמן); חומצה
חנקנית; סודה שרופה; מלחי נתרן (תכשירים כימיקלים);
אלמימה; תמיסת כהל מחומץ (חומצה אצטית מדוללת);

טולואול; גליקול; אצטון; מי חמצן; תוספים, כימיים, לדלק מנועי;
חומר נגד קפיאה; כימיקלים מטהרי שמן; נגד ציפויים; זרזים;
מתחלבים; נייר ניסוי, כימי; סרטי צילום רגישים, שלא נחשפו;
שרפים מלאכותיים, לא מעובדים; חומרים כימיים לשימור דברי
מאכל; שמנים לעיבוד עור; דבקים למטרות תעשייתיות; גופרית;

דשנים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: China Petrochemical Corporation

Address: 22 CHAOYANGMEN NORTH STREET, 
Chaoyang District, Beijing , People's Republic of China

Identification No.: 800474

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222509 מספר סימן

Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 91129/07/2010



Diesel oil; industrial wax; kerosene; petrol; fuel; 
lubricants; lubricating oil; lubricating grease; industrial 
oil; benzene; xylol; industrial grease; oil-gas; 
petroleum (raw or refined); all included in class 4.

שמן דיזל; שעווה תעשייתית; קרוסין; בנזין; דלק; חומרי סיכה;
שמן סיכה; גריז סיכה; שמן תעשייתי; בנזן; קסילן; גריז

תעשייתי; שמן-גז; נפט (גולמי או מזוקק); הנכללים כולם בסוג
.4

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: China Petrochemical Corporation

Address: 22 CHAOYANGMEN NORTH STREET, 
Chaoyang District, Beijing , People's Republic of China

Identification No.: 800474

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222510 מספר סימן

Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 91229/07/2010



Synthetic resins (semi-finished products); synthetic 
rubber; plastic film other than for wrapping; padding 
materials of rubber or plastics; insulating materials; 
connecting hose for vehicle radiators; reinforcing 
materials, not of metal, for pipes; vulcanized fiber 
(fibre); rubber, raw or semi-worked; seals; all 
included in class 17.

שרפים מלאכותיים (מוצרים מוגמרים למחצה); גומי מלאכותי;
סרט פלסטי מלבד לאריזה; חומרי ריפוד מגומי או פלסטיק;
חומרי בידוד; צינור מחבר למצנני רכב; חומרים מחזקים, לא
ממתכת, לצינורות; סיבים גופרתיים; גומי, גולמי או מעובד

למחצה; אטמים; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: China Petrochemical Corporation

Address: 22 CHAOYANGMEN NORTH STREET, 
Chaoyang District, Beijing , People's Republic of China

Identification No.: 800474

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222511 מספר סימן

Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 91329/07/2010



power-operated machines, namely air compressors, 
blowers and vacuum pumps; air compressors, 
namely, portable compressors; parts of air 
compressors, namely, central screw compressor 
units; machine parts, namely, after-coolers and inter-
coolers as parts of compressors and compressor 
installations; machine parts, namely, oil-water 
separators for compressors and compressor 
installations; machine parts, namely, air filters and air 
adsorbers as parts of compressors and compressor 
installations; machine parts, namely, condensate 
treatment units, namely water filters; air condensers; 
machine parts, namely, pressure tanks and pump 
diaphragms; machine parts, namely, de-aerators; 
machine parts, namely, pressure valves, pressure 
regulators, pressure reducers; machine parts, 
namely, bearings; engine bearings; power 
transmission belts for machines and motors used in 
industrial applications; pneumatic controls for 
machines and motors; couplings for machines; 
electric generators; electric motors for machines; 
speed governors for machines and motors; air-
operated power tools, namely, impact wrenches, 
ratchet wrenches, screw drivers, ratchet screw 
drivers, die grinders, sanders, orbital sanders, orbital 
block sanders, belt sanders, air riveters, sheet metal 
saws, car body saws, needle scalers, engravers, 
chipping hammers, jack-hammers, blow guns, spray 
guns, car wash guns, cartridge guns, sand blasting 
guns; air-powered tools, namely, impact wrenches, 
ratchet wrenches, screw drivers, ratchet screw 
drivers, die grinders, sanders, orbital sanders, orbital 
block sanders, belt sanders, air riveters, sheet metal 
saws, car body saws, needle scalers, engravers, 
chipping hammers, jack-hammers, blow guns, spray 
guns, car wash guns, cartridge guns, sand blasting 
guns; tool bits for machines; bits for power tools, 
namely, chisels and bits for power drills; extension 
bars for power tools; extensions for power tools; 
spray guns for paint; spray paint stations comprised 
of pumps, pump controllers, nozzles, tubing and 
valves; all included in class 7.

מכונות המופעלות באמצעות חשמל, קרי מדחסי אויר, מפוחים
ומשאבות ריק; מדחסי אויר, קרי מדחסים ניידים; חלקים של
מדחסי אויר, קרי יחידות מדחסים בורגיים מרכזיים; חלקי

מכונות, קרי, אפטר-קולרים ואינטר-קולרים כחלקים ממדחסים
והתקנות מדחסים; חלקי מכונות, קרי, מפרידי שמן-מים

למדחסים והתקנות מדחסים; חלקי מכונות, קרי, מסנני אויר
וסופחי אויר כחלק ממדחסים והתקנות מדחסים; חלקי מכונות,
קרי, יחידות טיפול בחומר מעובה, קרי מסנני מים; מדחסי אויר;

חלקי מכונות, קרי, מכלי לחץ וסרעפות למשאבות; חלקי
מכונות, קרי מסירי חמצן; חלקי מכונות, קרי, שסתומי לחץ,
וסתי לחץ, מפחיתי לחץ; חלקי מכונות, קרי מסבים; מסבי

מנועים; רצועות תשדורת חשמליות למכונות ומנועים לשימוש
ביישומים תעשייתיים; בקרה פנאומטית למכונות ומנועים;
חיבורים למכונות; גנראטורים חשמליים; מנועים חשמליים

למכונות; מכתיבי מהירות למכונות ומנועים; כלי כוח המופעלים
ע"י אויר, קרי מפתח אימפקט, מחגרים משוננים, מברגים,
מברגים משוננים, משחזות, מלטשות, מלטשות מסלוליות,
מלטשות מסלוליות גושיות, מלטשות רצועיות, מסמררי אויר,
מסורי יריעות מתכת, מסורי גוף רכב, סקאלרים מחטיים,

חרטים, פטישי שבבים, פטישי אויר, רובי נשיפה, רובי ריסוס,
רובי ניקוי מכוניות, רובי מחסניות, רובי ניפוץ חול; כלים

המופעלים ע"י אוויר, קרי מפתח אימפקט, מחגרים משוננים,
מברגים, מברגים משוננים, משחזות, מלטשות, מלטשות
מסלוליות, מלטשות מסלוליות גושיות, מלטשות רצועיות,

מסמררי אויר, מסורי יריעות מתכת, מסורי גוף רכב, סקאלרים
מחטיים, חרטים, פטישי שבבים, פטישי אויר, רובי נשיפה, רובי

ריסוס, רובי ניקוי מכוניות, רובי מחסניות, רובי ניפוץ חול;
מקדחים למכונות; מקדחים לכלי כוח, קרי איזמלים ומקדחים
למקדחות כוח; מוטות הארכה לכלי כוח; הארכות לכלי כוח;
רובי ריסוס לצבע; תחנות ריסוס צבע המורכבות ממשאבות,
שלטים למשאבות, זרבוביות, צנרת ושסתומים; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Kaeser

Application Date 02/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222535 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 91429/07/2010



Owners

Name: KAESER KOMPRESSOREN GmbH

Address: Carl-Kaeser-Strasse 26, Coburg, 96450, 
Germany

Identification No.: 800482

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

י"ח אב תש"ע - 91529/07/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoporosis; included in class 5.

הכנת רוקחיות לטיפול באוסטיאופורוזיס; נכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Address: Trade Mark Department, P.O.B. 3190, Petach 
Tikva, 49131, Israel

שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

כתובת : מחלקת סימני המסחר, ת.ד.3190, פתח תקוה, 49131,
ישראל

TEVABONE

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222605 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 91629/07/2010



Noodles; Chinese rice noodles; somen noodles; bean
-starch noodles; instant noodles; porridges made of 
rice or millet; wafer; flour; food starch; rice flour; 
wheat flour for food; husked rice; rice; wheat germ 
other than a dietary supplement; oatmeal; processed 
grain powder; puddings; pudding powder; meat pies; 
steamed breads; steamed buns stuffed with minced 
meat; Chinese steamed dumplings; rice pudding; rice 
cake; bean paste; sesame seed cakes; deep-fried 
dough sticks; spring rolls; egg cakes; fried dumplings, 
small steamed dumplings; turnip cakes; pig blood 
cakes; green onion pancakes; soybean pancakes; 
gummy candies; ginger candies; chewing gums; fruit-
flavored candies; milk-flavored candies; peanut-
flavored candies; lollipops; coffee-flavored candies; 
rice cookies; moon cakes; pastries; cookies and 
crackers; toast; cakes; bread; hamburger 
sandwiches; cooking salt; seasonings; tea; black tea; 
green tea; brick tea; Oolong tea; tea bags; lime tea; 
tea-based beverages; coffee; cocoa; coffee-based 
beverages; ice; sugar; honey; tapioca; yeast; meat 
tenderizers, for household purposes; ginger paste for 
use as a seasoning; herbal tea for food purposes; 
vinegar; all included in class 30.

אטריות; אטריות אורז סיני; אטריות סומן; אטריות עמלן
שעועית; אטריות להכנה מיידית; דייסות העשויות מאורז או
דרון; אפיפיות; קמח; עמלן מזון; קמח אורז; קמח חיטה עבור
דברי מזון; אורז מקולף; אורז; נבט חיטה שאיננו תוסף דיאטטי;

קמח שבולת שועל; אבקת דגן מעובדת; פודינגים; אבקת
פודינג; פשטידות בשר; לחמים מאודים; לחמניות מתוקות
מאודות ממולאות עם בשר טחון; כופתאות מאודות סיניות;
פודינג אורז; עיסת שעועית; עוגות זרע שומשום; מקלות בצק

מוקפא היטב; לחמניות גמישות; עוגות ביצים; כופתאות
מוקפאות; כופתאות מאודות קטנות; עוגות לפת; עוגות דם
חזירים; לביבות בצל ירוק; לביבות פולי סויה; ממתקי גומי;
ממתקי זנגביל; מוצרי גומי לעיסה; ממתקים בטעם פירות;

ממתקים בטעם חלב; ממתקים בטעם אגוזים; סוכריות על מקל;
ממתקים בטעם קפה; עוגות אורז; עוגות עגולות; פשטידות;
עוגיות וקרקרים; טוסטים; עוגות; לחם; כריכי המבורגר; מלח

בישול; תבלינים; תה; תה שחור; תה ירוק; תה לבנה; תה אולון;
שקיות תה; תה לימטה; משקאות מבוססי תה; קפה; קקאו;

משקאות מבוססי קפה; קרח; סוכר; דבש; טפאיופקה; שמרים;
מרככי בשר, למטרות ביתיות; בצק זנגביל לשימוש כתבלין; תה

צמחים למטרות מזון; חומץ; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SING-LIN FOODS CORPORATION

Address: No.5, Kung Yeh North Road, Yung Feng Li, Nan 
Tou Hsien, Taiwan

Identification No.: 70545

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

Trade Mark No. 222608 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 91729/07/2010



Clothing and apparel, including ladies', girls', mens' 
and boys' underwear; panties, briefs, undershirts, 
tank tops/panty sets, camisoles, tap pants, chemises, 
wrap robes and bra/panty sets; ladies' sleepwear; 
namely, pajama sets, night shirts and night gowns; 
footwear and headgear; all included in Class 25

ביגוד ודברי הלבשה הכוללים בגדים תחתונים לנשים, לנערות,
לגברים ולנערים; תחתוניות, תחתונים, חולצות תחתונות,
גופיות/חליפות תחתונים, קומבינזונים, בייבי דולים, חולצות,
חלוקים עוטפים ומערכות תחתונים/חזיות; בגדי שינה לנשים;
דהיינו מערכות פיג'מה, חולצות ללילה ושמלות ללילה; הנעלה

וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Intimates Inc.

Address: 180 Madison Avenue, Suite 700, New York, 
10016, New York, U.S.A.

Identification No.: 800485

a Delaware 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222616 מספר סימן

Application Date 05/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 91829/07/2010



Intraocular lenses; ocular lenses; haptics for 
mounting lenses inside an eye; all included in class 
10.

עדשות תוך-עיניות; עדשות עיניות; הפטיקים להרכבת עדשות
בתוך עין; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69  , CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 mark is in block letters. הסימן הוא באותיות דפוס רגילות.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222626 מספר סימן

Application Date 05/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 91929/07/2010



Soaps, perfumery,essential oils, cosmetics, hair 
lotions, all included in class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, מוצרי קוסמטיקה, תרחיצים
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Laboratoire Bioderma

Address: Lyon, 69003, France

Identification No.: 58741

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

MATRICIANE

Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222627 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 92029/07/2010



Candied fruit, dehydrated fruit snacks, fruit-based 
snack food; all included in class 29.

פירות מסוכרים, חטיפי פירות מיובשים, חטיפי מזון מבוססים
על פירות; נכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Au'Some, Inc.

Address: 130 Route 2031, Suite E, Building A,, New 
Jersey, 08852-3014, U.S.A.

Identification No.: 70552

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

AU'SOME

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222653 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 92129/07/2010



Candy in international class 30. סוכריות בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Au'Some, Inc.

Address: 130 Route 2031, Suite E, Building A,, New 
Jersey, 08852-3014, U.S.A.

Identification No.: 70552

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

AU'SOME

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222654 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 92229/07/2010



Clothing; included in class 25. דברי הלבשה; נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Doron Kats - Dorka Pro. שם: דורון כץ - דורקה פרו.

Address: Frankfurt st. 5A, Tel Aviv, Israel כתובת : פרנקפורט 5א', תל אביב, ישראל

Identification No.: 051965390מספר זיהוי: 051965390

ANTARCTICA

Application Date 02/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222656 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 92329/07/2010



Pharmaceutical preparations, namely oral hormonal 
contraceptives; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו - תכשירים הורמונאליים לנטילה
אוראלית למניעת הריון; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד.50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co, Attorneys

Address: 2 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 2, ת.ד.2189, רחובות, ישראל

Trade Mark No. 222657 מספר סימן

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 92429/07/2010



Pharmaceutical preparations, namely oral hormonal 
contraceptives; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו - תכשירים הורמונאליים לנטילה
אוראלית למניעת הריון; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50,  ,ישראל38100חדרה , כתובת : ת.ד.50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co, Attorneys

Address: 2 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 2, ת.ד.2189, רחובות, ישראל

יעל
YAEL

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222658 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 92529/07/2010



Chemicals used in agriculture, namely, sunscreen 
applied to fruits, vegetables, nuts and trees to 
prevent damage due to sun exposure; all included in 
class 1.

כימיקלים לשימוש בחקלאות, שהם מסנן קרינה המיושם על
פירות, ירקות, אגוזים ועצים למניעת נזק הנגרם עקב חשיפה

לשמש; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Purfresh, Inc.

Address: 47211 Bayside Parkway   , Fremont, California, 
U.S.A.

Identification No.: 800486

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PURSHADE

Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222659 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 92629/07/2010



Cookware, including stock pots, saute pans, frying 
pans, sauce pans, woks, stir frys, grill pans, griddles, 
braisers, roasters, steamers, pasta inserts, skillets, 
chef’s pans, tea kettles, double boilers and colanders 
made from aluminum, anodized aluminum, cast 
aluminum, infused anodized aluminum, copper cast 
iron, enamel/porcelain exteriors, stainless steel, 
steel, ceramic, clay, and wood. Bakeware & 
ovenware, including cake pans, cookie sheets, muffin 
pans, bund form pans, bund pans, pie pans, jelly 
rolling/baking sheets, baking mats, rolling mats, pizza 
stones, casserole dishes and lasagna pans made in 
metal (carbon steel, aluminized steel, and steel) 
silicone, stoneware, porcelain, or ceramic. 
Serveware, including platters, plates, salad bowls, 
and serving bowls made from metal, porcelain, 
stoneware, ceramic or plastic. Barware, including 
martini shakers, wine openers, bottle openers, 
Boston Shakers, bar tools, ice buckets, jigger, wine 
coasters, and wine chillers made from metal or 
plastic. Kitchen utensils, including basting brushes, 
forks, ladles, pastry blenders, potato mashers, 
skimmers, spatulas, spoons, tongs, turners, serving 
utensils made in stainless, plastic, wood, stainless 
steel, or nylon; cutting boards in wood, plastic, metal 
or silicone; canisters; paper towel holders; knife 
blocks made from forged steel, stamped steel, 
Japanese steel, and blocks made from wood, 
bamboo, and stainless steel; pot racks. Kitchen 
gadgets, including bottle openers, box graters, 
cheese graters, garlic presses, and ice cream 
scoops, made in stainless, zinc, plastic, wood, or 
nylon. Stone cooking vessels, baskets, BBQ Tools, 
and accessories made in stone, metal, nylon or 
plastic; all included in class 21.

כלי בישול, לרבות סירים עם ידית, מחבתות טיגון קל, מחבתות
טיגון, מחבתות רוטב, ווקים, מכשיר להכנת אוכל מוקפץ,
תבניות צלייה, תבניות אפייה, כלים לטיגון איטי של בשר,
צולים, סירי לחץ, סירי אטריות, מחבתות, מחבתות שף,

קומקומי תה, מרתיחים כפולים ומסננות עשויים מאלומיניום ,
אלומיניום מצופה מתכת באמצעות אלקטרוליזה, אלומיניום
מעוצב, אלומיניום יצוק מצופה מתכת באמצעות אלקטרוליזה,
ברזל מצופה נחושת, חיצוניות מזוגגת/חרסינה, פלדת אל-חלד,
פלדה, קרמיקה, חמר, ועץ, כלי אפייה וכלים לתנור, לרבות
תבניות עוגה, משטחי אפייה, תבניות לעוגות תה, תבנית

בצורת טבעת, תבניות טבעת, תבניות פאי, משטחי אפייה/גלגול
לג'לי, תחתיות אפייה, תחתיות ערגול, אבני פיצה, כלי קדירה
ותבניות לזניה עשויים מתכת (פלדת פחמן, פלדה מצופה
אלומיניום, ופלדה) סיליקון, כלי חרס גסים, חרסינה, או

קרמיקה. כלי הגשה, לרבות מגשים, צלחות, קערות סלט,
וקערות הגשה עשויות מתכת, חרסינה, כלי חרס גסים, קרמיקה
או פלסטיק. כלי מסבאה, לרבות מכשירי ניעור מרטיני, פותחני
יין, פותחני בקבוקים, מכשירי ניעור "בוסטון",  מכשירי מסבאה,

דליי קרח, כוסיות, תחתיות יין, ומצנני יין עשויים מתכת או
פלסטיק. מכשירי מטבח, לרבות מברשות הטפחה, מזלגות,

מצקות, ממחי בצק, מכשירי ריסוק תפוחי אדמה, כפות להסרת
קרום, כפות מריחה, כפות, מלקחיים, כלים הופכים, כלי הגשה
עשויים מפלסטיק, עץ, פלדת אל חלד, או ניילון; לוחות חיתוך
מעץ, פלסטיק, מתכת או סיליקון; מכלים; מחזיקי מגבות נייר;
מעמדי סכינים עשויים ממתכת מחושלת, מתכת מוטבעת,

מתכת יפנית, ומעמדים עשויים מעץ, במבוק, ופלדת אל חלד;
מדפי סירים. אביזרי מטבח, לרבות פותחני בקבוקים, מגררות
קופסא, מגררות גבינה, כותשי שום, וכפות גלידה, עשויים
מאבץ, פלסטיק, עץ, או ניילון. כלי בישול מאבן, סלים, כלי

ברביקיו, ואביזרים עשויים אבן, מתכת, ניילון או פלסטיק; הכל
כלול בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

CALPHALON

Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222660 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 92729/07/2010



Owners

Name: CALPHALON CORPORATION

Address: 3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, 30328, 
U.S.A.

Identification No.: 800487

Incorporated in the State of Ohio

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

י"ח אב תש"ע - 92829/07/2010



Cutlery, including bagel knives, bread knives, chef’s 
knives, paring knives, santoku knives, serrated 
knives, utility knives, and vegetable knives; all 
included in class 8.

כלי אוכל, לרבות סכיני בייגל, סכיני לחם,  סכיני שף, סכיני
קילוף, סכיני "סנטוקו", סכינים משוננים, סכיני שירות, וסכיני

ירקות; הכל כלול בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CALPHALON CORPORATION

Address: 3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, 30328, 
U.S.A.

Identification No.: 800487

Incorporated in the State of Ohio

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

CALPHALON

Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222661 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 92929/07/2010



Class: 21 סוג: 21

Servingware for serving food; Sponges and brushes 
for household cleaning purposes.

כלי בישול; כלי הגשה לאוכל; ספוגים ומברשות למטרות ניקוי
בית כלי בישול.

U.S.A. , 08/07/2009, No. 77773640 ארה"ב , 08/07/2009 , מספר 77773640

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Household containers for foods; cookware; 
servingware for serving food; sponges and brushes 
for household cleaning purposes; all included in class 
21.

כלי אחסון למזון; כלי בישול; כלי הגשה לאוכל; ספוגים
ומברשות למטרות ניקוי בית; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Plastic Packaging Corporation

Address: 1227 Union Street, West Springfield, 
Massachusetts, 01090, U.S.A.

Identification No.: 800490

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KOSHERKEEPERS

Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222671 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 93029/07/2010



Printed materials, namely, magazines, newsletters 
and brochures in the field of computer applications 
software; all included in class 16.

חומרים מודפסים, שהם מגזינים, עיתונים וחוברות בתחום של
תוכנת אפליקציית מחשב; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oracle Applications Users Group, Inc.

Address: Piedmont Rd NE, Atlanta, GA , U.S.A.

Identification No.: 800489

(a Non-Profit Mutual Benefit 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OAUG

Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222673 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 93129/07/2010



Arranging and conducting educational conferences 
featuring seminars, workshops and lectures in the 
field of computer applications software; training in the 
use of computer applications software and computer 
hardware; all included in class 41.

ארגון וביצוע ועידות חינוכיות המתארות סמינרים, סדנאות
והרצאות בתחום של תוכנת אפליקציית מחשב; אימון בשימוש
בתוכנת אפליקציית מחשב וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג

.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oracle Applications Users Group, Inc.

Address: Piedmont Rd NE, Atlanta, GA , U.S.A.

Identification No.: 800489

(a Non-Profit Mutual Benefit 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

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

OAUG

Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222674 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 93229/07/2010



Clothing, footwear, headgear, included in Class 25 הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, הנכללים בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wolverine International L.P.

Address: Scotia Centre, Grand Cayman, KY1-1104, 
Cayman Islands

Identification No.: 70520

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

CUSHE

Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222675 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 93329/07/2010



Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; 
substances for smoking sold separately or blended 
with tobacco, none being for medicinal or curative 
purposes; snuff; smokers' articles included in 
International Class 34; cigarette papers, cigarette 
tubes and matches; all included in class 34.

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת,
טבק לגלגול ביד,טבק לעיסה; סיגריות, סיגרים, סיגריות קטנות;
חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד או בתערובת עם טבק,

שאינם למטרות רפואיות או למטרות ריפוי; חומרי הרחה; פריטי
מעשנים הכלולים בסוג 34 הבינלאומי; ניירות סיגריות,
שפורפרות סיגריות וגפרורים; כולם כלולים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CAMEL

Application Date 07/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222679 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 93429/07/2010



Computer programs for use in computer-aided 
design, computer-aided manufacturing and computer
-aided engineering; all included in class 9.

תוכניות מחשב לשימוש בעיצוב בסיוע מחשב, ייצור בסיוע
מחשב והנדסה בסיוע מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc.

Address: 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, Texas, 
75024, U.S.A.

Identification No.: 59069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PARASOLID

Application Date 09/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222688 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 93529/07/2010



Oils and oil based fluids for engines and 
transmissions; oils, greases and lubricants; all 
included in class 4.

שמנים ונוזלים על בסיס שמן עבור מנועים ותמסורות; שמנים,
גריז וחומרי סיכה; הכל כלול בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, 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

DEXOS

Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222692 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 93629/07/2010



Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles;  all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים;  גפרורים; צרכי מעשנים;
הנכללים כולם בסוג 34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited

Address: Zaehlerweg 4, Zug 6300, 6300, Switzerland

Identification No.: 800498

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

Class: 34 סוג: 34

Switzerland , 19/02/2009, No. 583533 שוויץ , 19/02/2009 , מספר 583533

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

VOGUE FRISSON

Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222693 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 93729/07/2010



Shirts; chemisettes (shirt fronts); clothing; knitwear 
(clothing); body linen (garments); singlets; layettes 
(clothing); headgear; hosiery; gloves (clothing); all 
included in class 25.

חולצות; לבנים (חזיתות חולצה); בגדים; סריגים (בגדים); בגדי
גוף (לבנים); גופיות; מערכת צורכי תינוק (בגדים); כיסויי ראש;

גרביים ולבנים; כפפות (בגדים); הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QINGDAO JIFA GROUP CO., LTD.

Address: Huanghe 2 Road, Jimo, Qingdao, Shandong  , 
People's Republic of China

Identification No.: 800500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222694 מספר סימן

Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 93829/07/2010



Lace for edgings; elastic ribbons; hair ornaments; 
hair nets; buttons; false beards; false hair; plaited 
hair; wigs; toupees; all included in class 26.

תחרה לקצוות; סרטים אלסטיים; קישוטים לשיער; רשתות
לשיער; כפתורים; זקנים מלאכותיים; שיער מלאכותי; שיער

צבוע; פיאות; פיאה נוכרית; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QINGDAO JIFA GROUP CO., LTD.

Address: Huanghe 2 Road, Jimo, Qingdao, Shandong  , 
People's Republic of China

Identification No.: 800500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222695 מספר סימן

Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 93929/07/2010



High Definition cameras; video cameras; digital still 
cameras; digital single-lens reflex cameras; mobile 
phones; personal computers; optical disc burners; all 
included in class 9.

מצלמות הפרדה גבוהה; מצלמות וידאו; מצלמות סטילס
דיגיטליות; מצלמות רפלקס דיגיטליות בעלות עדשה אחת;
טלפונים ניידים; מחשבים אישיים; צורבי דיסק אופטיים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Bloggie

Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222696 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 94029/07/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

הלבשה, הנעלה, וכיסויי ראש; כולם הכלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IMPERIAL S.p.A.

Address: Via dei Lanaioli, 42 Blocco 11 
CENTERGROSS, FUNO DI ARGELATO (BO), 40050, 
Italy

Identification No.: 800497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222697 מספר סימן

Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 94129/07/2010



Coffee and non-alcoholic coffee-based beverages; all 
included in class 30.

קפה ומשקאות לא אלכוהוליים על בסיס קפה; הנכללים כולם
בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Starbucks Corporation, d/b/a Starbucks Coffee 
Company.

Address: Seattle, Washington, U.S.A.

Identification No.: 35181

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STARBUCKS VIA

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222708 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 94229/07/2010



Class: 35 סוג: 35

European Community Trade Mark , 13/02/2009, No. 
007601529

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/02/2009 , מספר
007601529

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

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

Trade Mark No. 222710 מספר סימן

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 94329/07/2010



Owners

Name: RECKITT BENCKISER S.ar.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II,  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 53262

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

י"ח אב תש"ע - 94429/07/2010



Oncology pharmaceutical preparations; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים אונקולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth LLC

Address: Madison, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69104

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LYMZAVA

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222711 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 94529/07/2010



Lace for edgings; elastic ribbons; hair ornaments; 
hair nets; buttons; false beards; false hair; plaited 
hair; wigs; toupees; all included in class 26.

תחרה לקצוות; סרטים אלסטיים; קישוטים לשיער; רשתות
לשיער; כפתורים; זקנים מלאכותיים; שיער מלאכותי; שיער

צבוע; פיאות; פיאה נוכרית; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QINGDAO JIFA GROUP CO., LTD.

Address: Huanghe 2 Road, Jimo, Qingdao, Shandong  , 
People's Republic of China

Identification No.: 800500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222712 מספר סימן

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 94629/07/2010



Oncology pharmaceutical preparations; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים אונקולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth LLC

Address: Madison, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69104

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GENHERLA

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222713 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 94729/07/2010



Retail and online retail services featuring a wide 
variety of goods; all included in class 35.

שרותים קמעוניים  ושירותים קמעוניים מקוונים הכוללים מגוון
רחב של סחורות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
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

AERIE

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222714 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 94829/07/2010



Shirts; chemisettes (shirt fronts); clothing; knitwear 
(clothing); body linen (garments); singlets; layettes 
(clothing); headgear; hosiery; gloves (clothing); all 
included in class 25.

חולצות; לבנים (חזיתות חולצה); בגדים; סריגים (בגדים); בגדי
גוף (לבנים); גופיות; מערכת צורכי תינוק (בגדים); כיסויי ראש;

גרביים ולבנים; כפפות (בגדים); הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QINGDAO JIFA GROUP CO., LTD.

Address: Huanghe 2 Road, Jimo, Qingdao, Shandong  , 
People's Republic of China

Identification No.: 800500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222715 מספר סימן

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 94929/07/2010



Class: 41 סוג: 41

European Community Trade Mark , 13/02/2009, No. 
007601529

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/02/2009 , מספר
007601529

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

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

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

Trade Mark No. 222716 מספר סימן

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 95029/07/2010



Owners

Name: RECKITT BENCKISER S.ar.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II,  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 53262

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

י"ח אב תש"ע - 95129/07/2010



Cosmetics, toiletries, personal care products; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, תמרוקים, תכשירים לטיפוח אישי של
הפנים והגוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
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

AERIE

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222718 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 95229/07/2010



Jewelry and watches; all included in class 14. תכשיטים ושעונים ; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
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

Trade Mark No. 222719 מספר סימן

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 95329/07/2010



Oncology pharmaceutical preparations; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים אונקולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth LLC

Address: Madison, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69104

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TAMLIAY

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222721 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 95429/07/2010



Clothing, footwear , headwear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
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

Trade Mark No. 222722 מספר סימן

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 95529/07/2010



Class: 36 סוג: 36

European Community Trade Mark , 13/02/2009, No. 
007601529

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/02/2009 , מספר
007601529

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

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

Owners

Name: RECKITT BENCKISER S.ar.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II,  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 53262

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

Trade Mark No. 222727 מספר סימן

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 95629/07/2010



Bags, backpacks, umbrellas, wallets, purses; all 
included in class 18.

שקיות, ילקוטים, מטריות, ארנקים, תיקים; הנכללים כולם בסוג
.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
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

AERIE

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222730 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 95729/07/2010



Oncology pharmaceutical preparations; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים אונקולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth LLC

Address: Madison, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69104

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LYMAPZA

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222731 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 95829/07/2010



Clothing, footwear , headwear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
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

AERIE

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222732 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 95929/07/2010



Oncology pharmaceutical preparations; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים אונקולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth LLC

Address: Madison, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69104

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BRYNDIR

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222733 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 96029/07/2010



Oncology pharmaceutical preparations; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים אונקולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth LLC

Address: Madison, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69104

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AMHERLI

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222734 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 96129/07/2010



Oncology pharmaceutical preparations; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים אונקולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth LLC

Address: Madison, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69104

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ARAZOG

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222736 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 96229/07/2010



Bags, backpacks, umbrellas, wallets, purses; all 
included in class 18.

שקיות, ילקוטים, מטריות, ארנקים, תיקים; הנכללים כולם בסוג
.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
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

Trade Mark No. 222738 מספר סימן

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 96329/07/2010



Cosmetics, toiletries, personal care products; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, תמרוקים, תכשירים לטיפוח אישי של
הפנים והגוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
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

Trade Mark No. 222741 מספר סימן

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 96429/07/2010



Retail and online retail services featuring a wide 
variety of goods; all included in class 35.

שרותים קמעוניים  ושירותים קמעוניים מקוונים הכוללים מגוון
רחב של סחורות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
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

Trade Mark No. 222742 מספר סימן

Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 96529/07/2010



Retail services and business intermediary services 
for the wholesale of bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
grease removing and abrasive preparations, soaps, 
products for washing delicate linen, fabric softeners, 
perfumery, essential oils, cosmetic products, eau-de-
Cologne, eau-de-toilette, perfumes in spray bottles 
for the body, cosmetic oils, creams and lotions for 
skincare, shaving foams, shaving gels, pre-shave 
and aftershave lotions, talcum powder, for toilet use, 
bath and shower toilet preparations, hair lotions, 
dentifrices, products for mouth care, not for medical 
use, deodorants and antiperspirants, for personal 
use, toiletries, depilatory preparations, non-
medicated preparations for massages, candles, 
wicks for candles and lamps, stearine, fuels for 
lighting, paper spills for lighting, beeswax, oils and 
waxes for preservation purposes, clothing, footwear, 
headgear, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionary, ices, 
honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), spices, ice; 
commercial management, organization, and other 
consultancy services regarding business 
management; advertising, sales promotion and 
publicity, as well as market prospecting, research 
and analysis, on behalf of retail, wholesale and 
distributive trades; import and export services; all 
included in class 35.

שירותי קמעונאות ושירותי תיווך עסקי למכירה בסיטונות של
תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה, תכשירי

ניקיון, הברקה, הסרת גריז ושפשוף, סבונים, מוצרים לרחיצת
מצעים עדינים, מרככי בדים, פרפומריה, שמנים אתריים,
מוצרים קוסמטיים, מי קולון, מי טואלט, בשמים בבקבוקי

תרסיס לגוף, שמנים קוסמטיים, קרמים ותחליבים לטיפול בעור,
קצפי גילוח, ג'ל גילוח, תחליבים ללפני גילוח ואחרי גילוח,
אבקת טלק, לשימושי טואלט, תכשירי טואלט לאמבט

ולמקלחת, תחליבי שיער, תכשירים לניקוי שיניים, מוצרי טיפול
בפה, לא לשימוש רפואי, דאודורנטים ומפיגי ריח, לשימוש
אישי, דברי טואלט, תכשירים להסרת שיער, תכשירים לא
תרופתיים לעיסויים, נרות, פתילים לנרות ומנורות, סטארין,
דלקים להצתה, כפיסי נייר להצתה, דונג, שמנים ושעוות

למטרות שימור, הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, קפה, תה, קקאו,
סוכר, אורז, טפיוקה, סאגו, קפה מלאכותי, קמח ותכשירים

עשויים מדגנים, לחם, מאפה וממתקים, קרחונים, דבש, פסולת
סוכר, שמרים, אבקת אפיה, מלח, חרדל, חומץ, רטבים (נותני
טעם), תבלינים, קרח; שירותי ניהול, ארגון, ויעוץ אחר מסחרי
בקשר לניהול עסקי; פרסומות, קידום מכירות ופרסום, כמו גם
חיפוש, מחקר וניתוח שווקים, עבור סחר קמעונאות, סיטונות

והפצה; שירותי יבוא ויצוא; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222770 מספר סימן

Application Date 16/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 96629/07/2010



Owners

Name: Rituals International Trademarks B.V.

Address: Kalverstraat 73, 1012 NZ AMSTERDAM, 
Netherlands

Identification No.: 65490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ח אב תש"ע - 96729/07/2010



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rituals International Trademarks B.V.

Address: Kalverstraat 73, 1012 NZ AMSTERDAM, 
Netherlands

Identification No.: 65490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222785 מספר סימן

Application Date 16/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 96829/07/2010



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionary, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סאגו, קפה מלאכותי;
קמח ותכשירים עשויים מדגנים, לחם, מאפה וממתקים,
קרחונים; דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח,
חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rituals International Trademarks B.V.

Address: Kalverstraat 73, 1012 NZ AMSTERDAM, 
Netherlands

Identification No.: 65490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222789 מספר סימן

Application Date 16/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 96929/07/2010



Candles; wicks for candles and lamps; stearine; fuels 
for lighting; paper spills for lighting; beeswax; oils and 
waxes for preservation purposes; all included in class 
4.

נרות; פתילים לנרות ומנורות; סטארין; דלקים להצתה; כפיסי
נייר להצתה; דונג; שמנים ושעוות למטרות שימור; הנכללים

כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rituals International Trademarks B.V.

Address: Kalverstraat 73, 1012 NZ AMSTERDAM, 
Netherlands

Identification No.: 65490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222791 מספר סימן

Application Date 16/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 97029/07/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, grease removing 
and abrasive preparations; soaps; products for 
washing delicate linen, fabric softeners; perfumery, 
essential oils, cosmetic products, eau-de-Cologne, 
eau-de-toilette, perfumes in spray bottles for the 
body; cosmetic oils, creams and lotions for skincare; 
shaving foams, shaving gels; pre-shave and 
aftershave lotions; talcum powder, for toilet use; bath 
and shower toilet preparations; hair lotions; 
dentifrices; products for mouth care, not for medical 
use; deodorants and antiperspirants, for personal 
use; toiletries; depilatory preparations; non-
medicated preparations for massages; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי
ניקיון, הברקה, הסרת גריז ושפשוף; סבונים; מוצרים לרחיצת
מצעים עדינים, מרככי בדים; פרפומריה, שמנים אתריים,
מוצרים קוסמטיים, מי קולון, מי טואלט, בשמים בבקבוקי

תרסיס לגוף; שמנים קוסמטיים, קרמים ותחליבים לטיפול בעור;
קצפי גילוח, ג'ל גילוח; תחליבים ללפני גילוח ואחרי גילוח;
אבקת טלק, לשימושי טואלט; תכשירי טואלט לאמבט

ולמקלחת; תחליבי שיער; תכשירים לניקוי שיניים; מוצרי טיפול
בפה, לא לשימוש רפואי; דאודורנטים ומפיגי ריח, לשימוש
אישי; דברי טואלט; תכשירים להסרת שיער; תכשירים לא

תרופתיים לעיסויים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rituals International Trademarks B.V.

Address: Kalverstraat 73, 1012 NZ AMSTERDAM, 
Netherlands

Identification No.: 65490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222799 מספר סימן

Application Date 16/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 97129/07/2010



Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; after-shave lotions, after-shave 
balms, cleansing milk, talcum powder, sunscreen 
creams, astringents for cosmetic purposes, skin 
cleansers, creamy foundations, toners, compacts, 
eye shadows, rouge, mascara, skin creams, eye liner 
and lip liner, lipsticks, skin lotions, make-up powder, 
make-up removing creams and lotions, beauty 
masks, nail care preparations, nail polish removers, 
nail hardeners, cuticle conditioners, nail buffing 
preparations, included in Class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצי
שיער; משחות שיניים; תרחיצים לאחר גילוח, תכשירי הרגעה
לאחר גילוח, חלב ניקוי, אבקת טלק, משחות להגנה מפני

השמש, עפיצים [אסטרינג'נטים] למטרות קוסמטיות, חומרים
לניקוי העור, חומרי איפור בסיסי קרמיים, חומרים מגוונים,
מיכלי איפור קטנים, צלליות, סומק, מסקרה, משחות לעור,
עיפרון איפור לעיניים ועיפרון איפור לשפתיים, שפתונים,

תרחיצי עור, אבקת איפור, משחות ותרחיצים להסרת איפור,
מסכות ליופי, תכשירים לטיפול בציפורניים, מסירי לק, מקשיחי
ציפורניים, מרככי עור מסביב לציפורניים, תכשירים למריקת

ציפורניים, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Superga Trademark S.A.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69102

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222802 מספר סימן

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 97229/07/2010



Optical apparatus and instruments, namely eye 
glasses, sunglasses, spectacles, frames; goggles; 
personal safety equipment, namely safety goggles, 
helmets, clothing and footwear for protection against 
accidents, irradiation and fire, included in Class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים, שהם משקפיים, משקפי שמש,
משקפיים, מסגרות; משקפי מגן; ציוד לבטיחות אישית, שהוא
משקפי בטיחות, קסדות, הלבשה והנעלה להגנה מפני תאונות,

קרינה ואש, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Superga Trademark S.A.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69102

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222803 מספר סימן

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 97329/07/2010



Optical apparatus and instruments, namely eye 
glasses, sunglasses, spectacles, frames; goggles; 
personal safety equipment, namely safety goggles, 
helmets, clothing and footwear for protection against 
accidents, irradiation and fire, included in Class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים, שהם משקפיים, משקפי שמש,
משקפיים, מסגרות; משקפי מגן; ציוד לבטיחות אישית, שהוא
משקפי בטיחות, קסדות, הלבשה והנעלה להגנה מפני תאונות,

קרינה ואש, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Superga Trademark S.A.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69102

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222804 מספר סימן

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 97429/07/2010



Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32.

בירה; מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BAVARIA N.V.

Address: Lieshout, Netherlands

Identification No.: 10442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 224011 מספר סימן

Application Date 07/10/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 97529/07/2010



Cosmetic products and preparations for pregnant 
women, cosmetic products and preparations for skin 
care, cosmetic products and preparations for breast 
beauty, cosmetic products and preparations against 
heavy legs, cosmetic products and preparations 
against pregnancy spots, cosmetic products and 
preparations against pregnancy dry skin, cosmetic 
products and preparations against pregnancy mask, 
cosmetic products and preparations preventing 
stretch marks, cosmetic creams, cosmetic kits, 
lotions for cosmetic purposes, towels impregnated 
with cosmetic lotions, beauty masks, make-up 
removing products, medicated soaps, disinfectant 
soaps, dermatological soaps, toilet milk, almond milk 
for cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes, 
almond oils, cosmetic prodcts and preparations for 
slimming purposes, sun tanning preparations, 
astringents for cosmetic purposes, cosmetic products 
and preparations for bath, cotton sticks for cosmetic 
purposes, skin whitening preparations, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices; cleaning water, 
water for cosmetic purposes, cleaning solutions for 
cosmetic purposes, products and preparations to 
clean the skin, toiletries; soaps, perfumery, 
perfumery and hygienic products, namely a lotion 
and a cream for skin care, shampoos, cosmetic 
products and preparations for scalp care; all included 
in class 3.

מוצרי ותכשירי קוסמטיקה עבור נשים בהיריון, מוצרי ותכשירי
קוסמטיקה לשמירת וטיפוח העור, מוצרי ותכשירי קוסמטיקה
עבור יופי החזה, מוצרי ותכשירי קוסמטיקה כנגד רגליים

כבדות, מוצרי ותכשירי קוסמטיקה כנגד כתמי היריון, מוצרי
ותכשירי קוסמטיקה כנגד עור יבש במהלך היריון, מוצרי
ותכשירי קוסמטיקה כנגד מסכת היריון, מוצרי ותכשירי

קוסמטיקה למניעת סימני מתיחה, קרמים קוסמטיים, ערכות
קוסמטיקה, תרחיצים עבור מטרות קוסמטיות, מגבות הספוגות
עם תרחיצים קוסמטיים, מסכות יופי, מוצרים להסרת איפור,
סבונים רפואיים, סבוני חיטוי, סבונים דרמטולוגיים, תחליב

טואלטיקה, חלב שקדים למטרות הרזיה, תכשירי שיזוף בשמש,
חומרי קישור למטרות קוסמטיות, מוצרי ותכשירי קוסמטיקה
עבור רחצה, מקלות צמר גפן למטרות קוסמטיות, תכשירים
להלבנת העור, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצי
שיער, משחות שיניים; מי ניקוי, מים למטרות קוסמטיות,
תמיסות ניקוי למטרות קוסמטיות, מוצרים ותכשירים לניקוי
העור, תכשירי טואלטיקה; סבונים, בשמים, מוצרי בישום

והגיינה דהיינו תרחיץ וקרם לשמירת וטיפול העור, מוצרי שמפו,
מוצרי ותכשירי קוסמטיקה לשמירת וטיפול הגולגולת; כולם

כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination 9 MONTHS, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
9MONTHS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 225569 מספר סימן

Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 97629/07/2010



Owners

Name: LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Address: avenue de l'Arche 10, , Courbevoie, 92400, 
France

Identification No.: 70572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

י"ח אב תש"ע - 97729/07/2010



Sungalsses and sunglass cases ; all included in class 
9

משקפי שמש ונרתיקים למשקפי שמש ; הנכללים כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MINICCI

Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226165 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 97829/07/2010



Watches and costume jewelry; all included in class 
14

שעונים ותכשיטים אופנתיים ; הנכללים כולם בסוג 14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MINICCI

Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226166 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 97929/07/2010



Retail shoe and fashion accessories store services; 
computerized on-line retail store services in the field 
of footwear, apparel, purses, handbags, and 
backpacks, accessible via global computer network ; 
all included in class 35

שירותי חנויות קמעונאיות לנעליים ולאביזרי אופנה; שירותי
חנות קמעונאית ממוחשבת אונליין בתחום ההנעלה, הלבשה,
ארנקים, תיקי יד ותרמילים, הנגישים באמצעות רשת מחשב

גלובלית ; הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

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

Trade Mark No. 226238 מספר סימן

Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 98029/07/2010



Retail shoe and fashion accessories store services; 
computerized on-line retail store services in the field 
of footwear, apparel, purses, handbags, and 
backpacks, accessible via global computer network; 
all included in class 35

שירותי חנויות קמעונאיות לנעליים ולאביזרי אופנה; שירותי
חנות קמעונאית ממוחשבת אונליין בתחום ההנעלה, הלבשה,
ארנקים, תיקי יד ותרמילים, הנגישים באמצעות רשת מחשב

גלובלית ; הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

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

Trade Mark No. 226279 מספר סימן

Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 98129/07/2010



Footwear and apparel, namely, headwear, neckwear, 
scarves, hats, gloves, belts, socks, hosiery, 
pantyhose, knee-high stockings, and tights ; all 
included in class 25

הנעלה והלבשה, דהיינו, כיסוי ראש, כיסויים לצוואר, צעיפים,
כובעים, כפפות, חגורות, גרביים, בגדים תחתונים, גרבוני ניילון,

גרבונים בגובה הברך וטייטס;  ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 226280 מספר סימן

Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 98229/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PLUSHEEZ

Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226334 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 98329/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PREDICTIONS

Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226336 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 98429/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COASTERS

Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226354 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 98529/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FIONI

Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226355 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 98629/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 226356 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 98729/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LOWER EAST SIDE

Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226608 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 98829/07/2010



Handbags, tote bags, purses, wallets and 
backpacks ; all included in class 18

תיקי יד, תיקי נשיאה, תיקי נשים, ארנקים ותיקי גב ; הנכללים
כולם בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZOE & ZAC

Application Date 23/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226616 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 98929/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZOE & ZAC

Application Date 23/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226617 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 99029/07/2010



Imitation jewelry, jewelry and watches; all included in 
class 14

חיקויי תכשיטים, תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZOE & ZAC

Application Date 23/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226620 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 99129/07/2010



Cosmetics and toiletries; all included in class 3 מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה; הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZOE & ZAC

Application Date 23/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226621 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 99229/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 226687 מספר סימן

Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 99329/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFE T STEP

Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226690 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 99429/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 226919 מספר סימן

Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 99529/07/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 226920 מספר סימן

Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 99629/07/2010



Paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust and against deteriorations of wood, colouring 
matters, syestuffs, mordants, resins, metals in foil 
and powder form for painters and decorators; all 
included in class 2.

משחות צבע, לכות שקופות, לכות, חומרים המגינים בפני
חלודה ובפני רקבון עץ, חומרי דיות, חומרי צביעה, צרבים,
שרפיים, מתכות מרודדות  ומתכת בצורת אבק לצבעים

ולמקשטים; כל הנכלל בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Eli Romano שם: אלי רומנו

Address: 12 Haorgim St., Bat Yam, Israel כתובת : רח' האורגים 12, בת ים, ישראל

Identification No.: 302424791מספר זיהוי: 302424791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshomy Ofir, Adv.

Address: 7 Aba Hilel Silver St.  , Ramat Gan, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : רח' אבא הילל סילבר 7  , רמת גן, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PAINT & VARNISH, but in 
the combination of the mark.

& PAINT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
VARNISH, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 228975 מספר סימן

Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 99729/07/2010



Education; included in class 41. חינוך; הנכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור

Address: 27 Kfar Etzion St., Jerusalem, 93392, Israel כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Koren, Adv.

Address: 2 Ben Gurion Rd., Ramat Gan, 52573, B.S.R 
Tower, Israel

שם: גדעון קורן, עו"ד

כתובת : דרך בן גוריון 2, רמת גן, 52573, מגדל ב.ס.ר 1, קומה
18, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words נאמני and בריאות
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים נאמני ו-
בריאות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

נאמני בריאות

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229341 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 99829/07/2010



Medical services; all included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור

Address: 27 Kfar Etzion St., Jerusalem, 93392, Israel כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Koren, Adv.

Address: 2 Ben Gurion Rd., Ramat Gan, 52573, B.S.R 
Tower, Israel

שם: גדעון קורן, עו"ד

כתובת : דרך בן גוריון 2, רמת גן, 52573, מגדל ב.ס.ר 1, קומה
18, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words נאמני and בריאות
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים נאמני ו-
בריאות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

נאמני בריאות

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229342 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 99929/07/2010



Advertising; advertising on screens and computer 
screens; all included in class 35

פרסומות; שירותי פרסום על גבי מסכים ומסכי מחשב; הנכללים
כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TIMOR GORDON שם: תימור גורדון

Address: Aluf David 191, P.O.B. 52222, Ramat Gan, 
Israel

כתובת : אלוף דוד 191, רמת גן, 52222, ישראל

Identification No.: 23816507מספר זיהוי: 23816507

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words TOUCH, EAT separately, 
but in the combination of the mark.

,TOUCH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EAT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TOUCH EAT

Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229424 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 100029/07/2010



Lime or lemon flavored energy drinks; all included in 
class 32.

משקאות אנרגיה בטעמי ליים או לימון; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy Marketing Sp. z o. o.

Address: Niegolewskiego 17,  Warsaw, 01-570, Poland

Identification No.: 800983

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIME, LEMON and 
ENERGY and the shortenings WWW and COM, but 
in the combination of the mark.

,LIME רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LEMON ו-ENERGY וכן מהקיצורים WWW ו-COM, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 229579 מספר סימן

Application Date 05/05/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 100129/07/2010



Handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, 
and backpacks; all included in Class 18

תיקי יד, תיקי כתף, ארנקי נשים, ארנקי גברים,  סלי קניות
ותרמילי גב; הנכללים כולם בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 230568 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 100229/07/2010



Handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, 
and backpacks; all included in Class 18

תיקי יד, תיקי כתף, ארנקי נשים, ארנקי גברים,  סלי קניות
ותרמילי גב; הנכללים כולם בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 230570 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 100329/07/2010



Handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, 
and backpacks; all included in Class 18

תיקי יד, תיקי כתף, ארנקי נשים, ארנקי גברים,  סלי קניות
ותרמילי גב; הנכללים כולם בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 230571 מספר סימן

Application Date 17/06/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 100429/07/2010



Books, magazines, notebooks, book covers, diaries, 
dicionaries, document covers, document holders, 
newspapers, organizers for stationery use, printed 
materials, printed publications; all included in class 
16.

ספרים, חוברות, מחברות, כריכות לספרים, יומנים, עטיפות
מסמכים, מחזיקי מסמכים, עיתונים, מחברות, ארגוניות,
חומרים מודפסים, פרסומים מודפסים; הכל כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hassan Neserat שם: חסאן נסיראת

Address: P.O.B. P.O.B 423, Taibe, Israel כתובת : טייבה, ת.ד.ת.ד 423,      , ישראל

Identification No.: 29805678מספר זיהוי: 29805678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

ریدغلا

Application Date 16/06/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230610 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 100529/07/2010



burecas; included in class 30. בורקס; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pinhas Mizrachi שם: פנחס מזרחי

Address: 11 Beit Hadfus St., Jerusalem, Israel כתובת : בית הדפוס 11 , ירושלים, ישראל

Identification No.: 053613121מספר זיהוי: 053613121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shahar Shimshon, Adv.

Address: 11 Beit Hadfus St., Jerusalem, Israel

שם: שמשון שחר, עו"ד

כתובת : רח' בית הדפוס 11 , ירושלים, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word בורקס and the indication
.but in the combination of the mark ,1959-נוסד ב

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה בורקס ובציון
נוסד ב1959-, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 230942 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 100629/07/2010



Clothing including scarves, footwear , headgear ; all 
included in class 25

דברי הלבשה כולל צעיפים, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם
בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas 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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MINICCI

Application Date 01/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230985 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 100729/07/2010



Energy drinks; all included in class 32 משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy Marketing Sp. z o. o.

Address: Niegolewskiego 17,  Warsaw, 01-570, Poland

Identification No.: 800983

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

XY

Application Date 04/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231046 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 100829/07/2010



Weighing apparatus and instruments for animals and 
animal food; for controlling, measuring and 
monitoring including but not limited to, temperature, 
humidity; feeding, irrigation and watering, drinking, 
ventilating, matter ingredients in different phases 
(liquid gaseous solid) and air/gas - pressure systems 
for ainmals plants; control and data management 
apparatus for agricultural machines; all included in 
class 9.

מכשירים ומתקני שקילה לחיות ומזון לחיות; מתקנים לשליטה,
מדידה ובקרה, בין היתר לטמפרטורה, לחות, מזון ושתייה,
השקיה, הזלפה, תאורה, חימום, קירור, אוורור, הרכב חומר
במצבי צבירה שונים (נוזלי גזי, מוצק) ומערכות לחץ (אויר או

גז), לחי ולצומח; מתקני בקרה וניהול מידע לחקלאות ;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rotem Computerized Controllers (1994) Ltd. שם: רוטם בקרים ממוחשבים (1994) בע"מ

Address: Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 56355מספר זיהוי: 56355

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Weiss, Adv.

Address: S.A.P. House 3 Hayetzira St., Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: ארז וייס, עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ. רחוב היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל

Trade Mark No. 231465 מספר סימן

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 100929/07/2010



Advising and development services in the field of 
Weighing apparatus and instruments for animals and 
animal food; in the field of apparatus for controlling, 
measuring and monitoring including but not limited to, 
temperature, humidity; feeding, irrigation and 
watering, drinking, ventilating, matter ingredients in 
different phases (liquid gaseous solid) and air/gas - 
pressure systems for ainmals plants;  and in the field 
of control and data management and processing  for 
agricultural purposes and apparatus so required; all 
included in class 42.

שירותי ייעוץ ופיתוח בתחום של מכשירים ומתקני שקילה לחיות
ומזון לחיות; וכן בתחום של מתקנים לשליטה, מדידה ובקרה,
בין היתר לטמפרטורה, לחות, מזון ושתייה, השקיה, הזלפה,

תאורה, חימום, קירור, אוורור, הרכב חומר במצבי צבירה שונים
(גז נוזל ומוצק) ומערכות לחץ (אוויר או גז), לחי ולצומח; וכן
בתחום של בקרה, ניהול ועיבוד נתונים לחקלאות ומתקנים

הדרושים לכך; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rotem Computerized Controllers (1994) Ltd. שם: רוטם בקרים ממוחשבים (1994) בע"מ

Address: רמת גן, ישראל כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 56355מספר זיהוי: 56355

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Weiss, Adv.

Address: S.A.P. House 3 Hayetzira St., Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: ארז וייס, עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ. רחוב היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל

ROTEM

Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231466 מספר סימן

י"ח אב תש"ע - 101029/07/2010



Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy Marketing Sp. z o. o.

Address: Niegolewskiego 17,  Warsaw, 01-570, Poland

Identification No.: 800983

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

Trade Mark No. 231526 מספר סימן

Application Date 20/07/2010 תאריך הגשה

י"ח אב תש"ע - 101129/07/2010



186396 188442 192716 196563 199307 199308 199309 199310 
199311 200604 200608 200612 202471 203305 203692 203693 
204998 205033 205034 208038 208039 208040 209235 209310 
209311 209433 209453 209810 209986 210463 210464 210465 
210658 210659 210695 210698 210813 210843 210844 210845 
210846 211080 211085 211169 211239 211241 211242 211244 
211333 211339 211407 211408 211409 211528 211554 211574 
211747 211778 211779 211780 211781 211783 211935 212031 
212039 212078 212079 212080 212081 212091 212162 212170 
212171 212172 212205 212218 212219 212220 212375 212490 
212537 212561 212617 212642 212643 212644 212719 212720 
212721 212722 212724 212729 212730 212731 212732 212734 
212749 212770 212771 212772 212921 212954 212964 212965 
212967 212968 212972 212982 213084 213089 213110 213126 
213128 213197 213202 213342 213352 213359 213365 213417 
213420 213425 213430 213431 213432 213433 213434 213438 
213440 213497 213498 213499 213500 213501 213510 213512 
213537 213538 213539 213553 213555 213572 213574 213575 
213576 213592 213599 213620 213622 213647 213649 213651 
213653 213671 213672 213673 213674 213675 213676 213679 
213681 213682 213683 213687 213689 213690 213691 213692 
213723 213724 213725 213726 213746 213788 213792 213793 
213823 213842 213843 213844 213845 213846 213856 213876 
213877 213878 213892 213893 213894 213895 213896 213899 
213965 213966 213969 213970 213974 214005 214006 214007 
214022 214023 214024 214025 214026 214027 214028 214029 
214031 214050 214064 214065 214066 214070 214078 214081 
214115 214116 214158 214207 214208 214209 214215 214257 
214264 214265 214269 214272 214289 214314 214316 214333 
214360 214361 214364 214371 214372 214373 214426 214523 
214526 214557 214559 214602 214603 214627 214629 214630 
214648 214649 214673 214674 214740 214741 214760 214772 
214777 214778 214779 214795 214817 214818 214858 214859 
214860 214861 214862 214874 214876 214908 214912 214913 
214914 214930 214931 214932 214933 214939 214953 214999 
215003 215008 215009 215014 215017 215019 215036 215037 
215043 215046 215047 215095 215101 215112 215113 215205 
215206 215207 215208 215210 215220 215232 215234 215235 
215248 215249 215325 215326 215327 215328 215361 215362 
215382 215394 215395 215408 215415 215416 215422 215423 
215444 215450 215459 215462 215463 215466 215487 215490 
215491 215496 215497 215553 215578 215579 215581 215588 
215591 215593 215594 215595 215600 215603 215605 215610 
215611 215616 215629 215634 215645 215646 215662 215675 
215676 215677 215683 215700 215754 215759 215760 215794 
215856 215905 215939 215966 216009 216028 216029 216030 
216031 216032 216059 216075 216120 216121 216122 216217 
216231 216287 216288 216291 216293 216294 216295 216296 
216304 216305 216308 216332 216333 216336 216338 216340 
216342 216343 216344 216345 216350 216430 216431 216432 
216446 216459 216495 216521 216522 216523 216524 216525 
216528 216530 216531 216532 216533 216596 216597 216598 
216604 216605 216606 216607 216608 216609 216610 216611

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2007

184541

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י"ח אב תש"ע - 101229/07/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 03/2010

216612 216613 216614 216615 216617 216618 216619 216620 
216621 216622 216623 216624 216625 216626 216627 216628 
216644 216649 216650 216651 216653 216657 216658 216659 
216660 216661 216662 216663 216664 216665 216666 216674 
216678 216679 216685 216686 216687 216688 216689 216690 
216691 216692 216693 216694 216703 216704 216705 216706 
216708 216709 216744 216756 216763 216764 216769 216770 
216772 216773 216776 216780 216786 216787 216788 216798 
216799 216800 216803 216804 216805 216818 216819 216824 
216825 216830 216831 216835 216840 216848 216850 216851 
216858 216860 216861 216862 216868 216871 216879 216885 
216887 216888 216889 216890 216891 216909 216910 216912 
216922 216923 216928 216929 216930 216931 216932 216933 
216934 216945 216946 216947 216948 216949 216950 216951 
216952 216953 216954 216969 216972 216973 216974 216975 
216976 216977 216978 216990 216992 216993 216995 216997 
217001 217002 217003 217009 217012 217013 217016 217017 
217019 217021 217022 217025 217026 217027 217028 217029 
217030 217033 217034 217042 217045 217046 217047 217053 
217054 217060 217068 217069 217072 217073 217074 217085 
217086 217087 217088 217089 217090 217091 217092 217093 
217094 217095 217096 217097 217098 217099 217101 217102 
217103 217105 217106 217107 217108 217110 217113 217195 
217196 217206 217207 217208 217211 217212 217213 217214 
217215 217216 217217 217218 217219 217220 217231 217236 
217237 217238 217239 217250 217251 217255 217257 217259 
217262 217264 217265 217266 217267 217268 217270 217271 
217273 217293 217294 217312 217313 217317 217319 217321 
217322 217323 217324 217326 217330 217332 217338 217340 
217341 217342 217343 217344 217346 217354 217355 217357 
217358 217360 217361 217362 217363 217364 217365 217366 
217367 217370 217372 217373 217375 217377 217378 217380 
217382 217383 217384 217397 217398 217399 217401 217403 
217404 217407 217408 217409 217410 217411 217422 217423 
217424 217425 217426 217427 217428 217430 217431 217432 
217433 217434 217435 217436 217437 217438 217440 217442 
217444 217445 217446 217462 217465 217472 217481 217485 
217486 217497 217498 217512 217514 217515 217525 217528 
217531 217537 217539 217541 217547 217560 217562 217564 
217566 217574 217586 217594 217595 217596 217598 217608 
217626 217627 217628 217629 217633 217634 217640 217645 
217646 217661 217665 217666 217667 217668 217672 217680 
217683 217684 217687 217688 217689 217690 217693 217697 
217699 217745 217748 217749 217750 217755 217757 217760 
217763 217764 217765 217766 217772 217773 217776 217793 
217798 217799 217810 217813 217814 217825 217845 217855 
217860 217869 217871 217872 217873 217874 217879 221836 
221995 222655 224565 224859 226532 226533 226828 227006 

227051 227130 227335

י"ח אב תש"ע - 101329/07/2010



190284 202415

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Luxor Tony Mora Limited

Mallorca, Spain

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

175754 81167 81168

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Electra Consumer Products (1970) Ltd.

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

ראשון לציון, ישראל

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11
Hamenofim St. ,   Herzelia

199082 182279 182286

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Procter & Gamble International Operations SA

Petit-Lancy, Switzerland

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel
Aviv

150396 196393

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Merck Serono Ltd.

מרק סרונו בע"מ

הרצליה, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

י"ח אב תש"ע - 101429/07/2010



164072 164071 164070 158935 164069 12677 158934 171097 167995 171098 167997 
167996 71695 84007 84006

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Reckitt Benckiser (Near East) Limited

Hod Hasharon, Israel

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

98783 84007 84946 181342 71695 71727 84006 197598 197923 197924 197937 31496 
31637 32762 55786 56420 59317 208239 208241 208242 208245 208246 208247 210167 
211682 211683 185471 185472 186037 186424 186545 188261 188262 188478 189579 
189580 189736 167995 167996 171097 171098 171165 174651 164072 165967 165968 
166153 166154 166155 166156 167834 167997 167999 169139 169591 170068 170859 
170860 199225 199537 199865 199866 199867 199868 200722 200723 194435 194458 
194460 194462 177434 177833 178103 178125 178564 204790 204791 204828 204829 
205092 205093 205094 205361 205590 206748 206749 207429 151204 151205 153871 
155473 156805 157004 157005 157006 101859 110722 110930 112174 113221 119661 
120368 120369 120370 120371 121833 158935 159999 160172 160173 161788 162691 
162692 162697 163038 163039 163728 158934 164069 164070 164071 12677 127546 

127547 127550 127551 127552 127553 127556 127557 128896 128897 129392 129393 
129989 131723 131724 133099 133100 134177 134178 135418 135419 136524 136525 

139486 139487 140914 140915 141608 141609 147000 148904

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Reckitt Benckiser (Near East) Limited

Hod Hasharon, Israel

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th
Floor ,   Tel Aviv

181254 86192 181947

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Rafa Laboratories Ltd.

מעבדות רפא בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

י"ח אב תש"ע - 101529/07/2010



208038 208039 208040

,

The Professionals Guide Ltd.

מדריך המקצוענים בע"מ

תל אביב, ישראל

,

214047

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Teekanne GmbH & Co. KG

Dusseldorf, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ח אב תש"ע - 101629/07/2010



112837 113138

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Collano Adhesives AG

Sempach Station, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

103328

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

DALI A/S

9610 Norager, Denmark

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

120009

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

5521 CB Eersel, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

116132

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Antica Erboristeria S.p.A.

Rome, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"ח אב תש"ע - 101729/07/2010



124189

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Microscan Systems, Inc. ; (Delaware Corporation)

Renton, WA, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

120498 120499

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Elbit Systems Ltd.

אלביט מערכות בע"מ

חיפה, ישראל

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

126972

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

SN ASIA (Israel) Ltd.

שנ אסיה (ישראל) בע"מ

רמת גן, ישראל

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

124472

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Lane Furniture Industries, Inc.

Tupelo, Mississipi, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"ח אב תש"ע - 101829/07/2010



146350 146351 146352

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Dow Jones Trademark Holdings LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

New York, New York, U.S.A.

13 Weizmann St. , Rehovot

128603

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bagley Argentina S.A.

Arroyito, Cordoba, Argentina

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

153452

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Intermatch Sweden AB

Stockholm, Sweden

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 
Hamenofim St. , Herzelia

147403

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

CEMENTIR HOLDING S.p.A

Rome, Italy

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

י"ח אב תש"ע - 101929/07/2010



167864

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Miri Pharma Inc.

St. Laurent, Quebec, Canada

13 Weizmann St. , Rehovot

165628

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Benesse Corporation

Okayama-shi, Kita-ku, Okayama, Japan

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

17959 46830 51185 61910 61913 61914 80353 96704 123387 166875 176489 176490 
176491 176492 176493 176494 176495 176496 185586 185587 185588 185589 185590 
185591 185592 185593 195657 195658 195659 195660 195661 195662 195663 195664 

202059 202060 205435 205436 205437

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Fiat Group Marketing & Corporate Communication 
S.p.A.

Torino, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

176422

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

China Wave Investment Limited

Apia, Samoa

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"ח אב תש"ע - 102029/07/2010



186846

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Tessera, Inc., ; (Delaware Corporation)

San Jose, California, U.S.A.

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

186071 186072

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

TIANJIN LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

Beichen District, Tianjin, People's Republic of China

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

188635 210588

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11 ,   רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Allied Brands S.r.l.

20129 Milan, Italy

Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem 
Begin Street , Ramat Gan

182558 182559

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Inter S.a.r.l.

Luxembourg 1882, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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196190

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

0875505 B.C. LTD.

Kelowna, British Columbia, Canada

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

194674 194675 194676

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Groupe President Medical S.A.S

Balaruc-les Bains, France

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

196998 196999 197000 197261 197262 197263

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Plus International S.A.S.

29334 Quimper Cedex, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

191307

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Patron Spirits International AG

Schaffhausen, Switzerland

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

י"ח אב תש"ע - 102229/07/2010



198519 225418

ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB, Factor & Co.

Tanya Winery Ltd.

יקבי תניא בע"מ

אבן ספיר, ישראל

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

214151

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

CME Group Index Services LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Chicago, Illinois, U.S.A.

13 Weizmann St. , Rehovot

211681

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Biotest Pharmaceuticals Corporation ; (Delaware 
Corporation)

N.W. Boca Raton, Florida, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

2745 2746 124486

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Latex Foam Assets Acquisition, LLC ; (Connecticut 
Limited Liability Company)

Shelton, CT, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ח אב תש"ע - 102329/07/2010



87523

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CP KELCO ApS

Lille Skensved, Denmark

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

80272

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Sano Bruno's Enterprises Ltd.

סנו מפעלי ברונוס בע"מ

הוד השרון, ישראל

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

87874

שמעון לביא

רחוב הרצוג 21   ,   ירושלים

Simon Lavie

Robest, S.L.

Gava, Barcelona, Spain

21 Herzog Street , Jerusalem

71772

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CVI Laser, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Albuquerque, New Mexico, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ח אב תש"ע - 102429/07/2010



91558

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Atari Europe SAS

Lyon, Cedex 09, France

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

י"ח אב תש"ע - 102529/07/2010



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

154507

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wyeth, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

111343 111344 111345 116109 216399 216400 216401 216402 
216403 216404 216405 216541 216542 216543 216544 216545 

216546 216547

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Life Technologies Corporation ; (Delaware Corporation)

112056 112709 120633 120634 120711 120719 121081 128604 
147686 165352 170432 170433 173176 173177 173179 173181 
173182 173183 173184 173874 173875 173876 173877 173878 
175635 175636 175637 175638 175639 175640 175641 176334 

181564

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Anheuser-Busch InBev S.A.

148269 148270 155629

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אינסייטק בע"מ

InSightec Ltd.

י"ח אב תש"ע - 102629/07/2010



163633 163634

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Traxon Technologies Limited

170946 170947 170948

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Benesse Holdings, Inc.

177768 227245

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hytera Communications Co., Ltd.

184550 184551 184552 184695

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Carefusion 303, Inc. ; (Delaware Corporation)

201852 201853

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tinti GmbH & Co. KG

י"ח אב תש"ע - 102729/07/2010



220127 220286 224647 224648 224778 224780 227132 227135

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

בי - פרוטקט אונליין בע"מ

B-PROTECT ONLINE LTD.

214742 214743 214744

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Came Group S.p.A.

215331 215332 215333 215334 215335 215336

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Marel hf

218112 218113 218124 218131 218133 218140

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CareFusion Corporation ; (Delaware Corporation)

213754 213758

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sprinkles Cupcakes, Inc. ; (Texas Corporation)

י"ח אב תש"ע - 102829/07/2010



227431 227432

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

סינריון מערכות בע"מ

Synerion Systems Ltd.

40713 40714 40717 58309 60172 60221 86675 95267 95268 
95269 104976 104977 104978 105483 115634 144676 159610 

170918 181210 181211 184262 184263 187349 189809 192060 
211108 211119 211121 211122 214610 214611 215376 216847

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Abbott Medical Optics, Inc. ; (Delaware Corporation)

222083 223642

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CET, LLC ; Missouri Limited Liability Company

224230 224232 224243 224258 224261 224279 224308 224320

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

M + W Group GmbH

226654

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tibet Glacier Mineral Water Co. Ltd.
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42638 43079

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

44811 75215 82233

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

J.W. Spear & Sons Limited

53114 63152 172005 174572 175783 175784 175785

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אלאופ בע"מ

Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd.

53921 85190 90687 95168 104434 122959 125068 125069 218129 
218136 218138 218154 218155 218248 218249 218250 218251

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Electra Consumer Products (1970) Ltd.

73256 73257 73258 73259 73260 73261 73262 73263 73264 
73265

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Demp B.V.
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73512

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FCMI FINANCIAL CORPORATION

85137

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

E. Remy Martin & Co.

9111

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Bob Martin Holdings

י"ח אב תש"ע - 103129/07/2010



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

62261 62262 111757 134655 143186 147774 200413 200414 213169 216698

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רחוב ערבה 1, ת.ד.109, 70150  קרית שדה
התעופה , ישראל

Arava St., P.O.B. 109, 70150  Airport City , 
Israel

23264 69048 71729 217755

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Manchester Business Park, 3500 Aviator 
Way  Manchester M22 5TG , United Kingdom

19938 42403 42404

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Box 504  Karlskrona , SE-371 23 , Sweden

224698

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Offshore Incorporation Centre P.O.B. 957 
Road Town, Tortola , Virgin Islands

226376 226377 226378 226379 226380 226381

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3500 Deer Creek  Palo Alto, CA , U.S.A.

י"ח אב תש"ע - 103229/07/2010



חידושים
RENEWALS

2968 9161 9165 9329 9330 19915 20143 20160 40641 40897 40927 40946 40947 
41017 41069 41133 41135 41139 41142 41143 41147 41206 41227 41307 41311 
41312 41330 41331 68152 72223 72224 72373 72459 72460 72616 72869 72989 
72998 73002 73045 73063 73065 73076 73104 73131 73132 73133 73134 73135 
73136 73137 73152 73154 73162 73163 73208 73216 73217 73310 73346 73348 
73349 73350 73352 73353 73354 73355 73364 73435 73515 73551 73636 73731 

73732 73753 74092 138294 138300 139659 139660 139661 139662 139663 
139767 141866 142611

70087

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6925 River Avenue North  Courtenay, British 
Columbia , V9J 1N5 , Canada

78179 78180

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3333 Sargent Road  Jackson, Michigan , 
49201 , U.S.A.

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2925 2935 9179 9193 9223 9225 9228 19910 19935 19943 19959 19960 19970 
19971 19979 19982 40915 40919 40928 40930 40938 40958 40959 40960 40961 
40962 40963 40981 40982 40983 40990 40994 41001 41004 72866 72867 72868 
72871 72872 72873 72874 72875 72876 72883 72886 72887 72890 72891 72892 
72894 72895 72896 72897 72898 72912 72913 72914 72924 72925 72926 72927 
72931 72932 72933 72934 72938 72969 72973 72976 72977 72986 72987 72997 
72999 73004 73006 73007 73009 73011 73013 73014 73015 73016 73017 73018 
73019 73020 73021 73022 73023 73034 73035 73036 73037 73040 73041 73042 
73044 73046 73047 73048 73050 73053 73054 73055 73057 73058 73066 73067 
73068 73079 73081 73083 73086 73087 73088 73091 73092 73093 73099 73102 
73105 73106 73107 73108 73109 73117 73119 73121 73122 73123 73124 73127 

73128 73139 73153 73155 73158 73174 73186 73192 73200 80037 139399 
139400 139415 139416 139423 139424 139432 139468 139547 139548 139559 

139560 139698 139826 139830 140212 140355 140356 140357

י"ח אב תש"ע - 103329/07/2010



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

212018

תרימה, תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע"מ

.TRIMA, ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS, MAABAROT LTD

215590

.LORIS AZZARO B.V

4658

Kraft Foods Global Brands LLC

205438

Vectura Delivery Devices Limited

186283

אפרידור יבוא יצוא ושווק בע"מ

.AFRIDOR IMPORT EXPORT & MARKETING LTD

190041

ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE

197282 197285 197286

אייץ' אנד או אופנה בע"מ

.H & O Fashion Ltd

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2733 8579 8581 8634 8645 8661 19278 19279 19288 19313 19315 19317 19354 
19359 19362 19363 19365 40203 40204 40224 40225 40228 40253 40254 40255 
40274 40312 40313 55520 55523 71211 71212 71215 71216 71218 71221 71222 
71227 71228 71231 71232 71237 71238 71251 71264 71270 71271 71272 71273 
71274 71277 71302 71308 71313 71314 71317 71318 71322 71351 71369 71370 
71375 71376 71378 71382 71385 71389 71390 71391 71392 71396 71408 71419 
71420 71421 71422 71427 71436 71437 71438 133681 162134 162145 162146 

162147 162148 162322

י"ח אב תש"ע - 103429/07/2010



סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

202424 210572 213490 225615 225616

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

Rheinmetall Waffe Munition GmbH 18854

י"ח אב תש"ע - 103529/07/2010



שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

183067

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

183066

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

183065

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

183064

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

183062

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Anti-Emetic preparation for companion 
animals; all included in class 5.

תכשיר מונע בחילות לחיות מחמד; הנכללים כולם בסוג
.5

177849

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 1 סוג: 1

Bacteriological preparations for use in 
connection with the manufacture of edible 
products for human consumption; all included 
in class 1.

תכשירים בקטריולוגיים לשימוש בקשר עם ייצור של
מוצרים אכילים לצריכה אנושית; הנכללים כולם בסוג 1.

194826

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

י"ח אב תש"ע - 103629/07/2010



Class: 6 סוג: 6

Screws; screw nuts; bolts; nails; rivets; 
everything made of metal, especially of 
aluminium, steel and stainless steel; all 
included in class 6.

ברגים; אומים; ברגי מכונות; מסמרים; מסמרות; כל
דבר שעשוי ממתכת, במיוחד מאלומיניום, פלדה ופלדה

אל חלידה; כולם כלולים בסוג 6.

215846

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations 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.

תכשירים 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: 5 סוג: 5

Bacteriological preparations used as 
ingredients of edible products for human 
consumption and for medical use; all included 
in class 5.

תכשירים בקטריולוגים לשימוש כרכיבים במוצרים
אכילים לצריכה אנושית ולשימוש רפואי; הנכללים כולם

בסוג 5.

194827

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

183079

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

183077

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

183076

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

183075

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן
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Class: 9 סוג: 9

218894

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

י"ח אב תש"ע - 103829/07/2010



Exposed films, slides, small electronic games 
intended for use with a television set; video 
games; game consoles, coin-operated video 
games for game halls (arcade games); video 
game apparatus; video game cassettes; video 
game disks; software (recorded programs), 
including software for games; computer 
programs and databases; video game 
accessories; gamepads; hand- or voice-
activated gamepads, steering wheels for video 
games and dancing mats for video games; 
recorded or downloaded sounds, images or 
data; videotapes, magnetic tapes, magnetic 
disks, DVDs, mini-disks, floppy disks, optical 
disks, compact disks, CD-ROMs, video disks, 
memory cards, USB mass storage devices, 
either blank or pre-recorded with music, sound 
or images (which may be animated cartoons); 
holograms; electronic publications provided via 
CD-ROMs, databases and the Internet; 
spectacles, sunglasses, diving and swimming 
goggles; cases, cords and chains for 
sunglasses and spectacles; binoculars; 
magnets and ornamental magnets; directional 
compasses; sound and image recording, 
transmission and reproduction apparatus; 
satellite dishes; decoders, namely software 
and hardware capable of converting, supplying 
and transmitting sound and visual data; 
televisions; flat screens, liquid crystal display 
screens, high-definition screens and plasma 
screens; radios; home cinema systems; video 
recorders; CD players; DVD players; MP3 
players; cassette players; minidisk players; 
player equipment containing music in digital 
form; loudspeakers; headsets, earphones; 
computers; karaoke systems; sound-editing 
and mixing systems; video image editing and 
mixing systems; electronic data processing 
apparatus; computer keyboards; computer 
screens; modems; computer accessories 
included in this class; computer mouse 
devices, mouse pads; navigation systems; 
personal digital assistants (PDA); electronic 
pocket translators; dictaphones; electronic 
diaries; scanners; printers; photocopiers; 
facsimile machines; telephones, automatic 
answering machines; videophones; cellular 
telephones; accessories for cellular phones 
included in this class, namely cellular phone 
cases, hands-free kits for cellular phones, 
earphones and headsets for cellular phones, 
cellular phone keyboards, thongs for cellular 
phones, special cases for carrying cellular 
phones, cameras and photographic camera 
attachments for cellular phones; remote 
controls for television sets and video systems; 
teleconference systems; calculators; credit 
card readers; currency converters; automated 
teller machines; video cameras, portable 
cameras with built-in video recorders; 
photographic equipment, photographic 
cameras, cameras (cinematographic 
cameras), projectors, flash lamps, special

סרטים חשופים, שקופיות, משחקים אלקטרוניים קטנים
המיועדים לשימוש עם מערכת טלוויזיה; משחקי ווידיאו;
קונסולות משחקים, משחקי ווידאו המופעלים במטבעות
לאולמות משחקים (משחקי ארקייד); מכשירים למשחקי
ווידאו; קסטות למשחקי ווידיאו; דיסקים למשחקי ווידיאו;

תוכנה (תוכניות מוקלטות), כולל תוכנה למשחקים;
תוכניות מחשב ומאגרי נתונים; אביזרים למשחקי ווידאו;
פדים למשחק; פדים למשחק המופעלים על ידי יד או
קול, הגאים עבור משחקי ווידאו ושטיחוני ריקוד עבור
משחקי ווידאו; קולות, דמויות או נתונים מוקלטים או
מורדים; קלטות ווידאו, קלטות מגנטיות, דיסקים

מגנטיים, DVDs, מיני-דיסקים, דיסקי פלופי, דיסקים
אופטיים, תקליטורים, CD-ROMs, דיסקי ווידיאו,

כרטיסי זיכרון, התקני אחסון המוני USB, בין אם ריקים
או מוקלטים מראש עם מוסיקה, קול או בבואות

(שיכולות להיות סרטים מצוירים); הולוגרמות; פרסומים
אלקטרוניים המסופקים באמצעות CD-ROM, מאגרי
נתונים והאינטרנט; משקפיים, משקפי שמש, משקפות
צלילה ושחיה; נרתיקים, מיתרים ושרשראות למשקפי
שמש ומשקפיים; משקפות; מגנטים ומגנטים קישוטיים;
מצפנים להכוונה; מכשירי הקלטה, העברה ושיעתוק של

קול ובבואה; צלחות לוויין; מפענחים, דהיינו תוכנה
וחומרה היכולות להמיר, לספק ולהעביר נתוני אודיו

ווידיאו; טלוויזיות; מסכים שטוחים, מסכי LCD, מסכים
באיכות גבוהה ומסכי פלזמה; מקלטי רדיו; מערכות

קולנוע ביתי; מקליטי ווידיאו; נגני CD; נגני DVD; נגני
MP3; נגני קסטה; נגני מינידיסק; ציוד נגינה המכיל
מוזיקה בפורמט דיגיטאלי; רמקולים; אוזניות ראש,
אוזניות; מחשבים; מערכות קריוקי; מערכות מיקס

ועריכה לאודיו; מערכות מיקס ועריכה לבבואות ווידיאו;
התקני עיבוד נתונים אלקטרוניים; מקלדות מחשב; מסכי

מחשב; מודמים; אביזרי מחשב הנכללים בסוג זה;
התקני עכברי מחשב, פדים לעכבר; מערכות ניווט;
מסייעים אישיים דיגיטאליים (PDA); מתרגמי כיס

אלקטרוניים; דיקטאפונים; יומנים אלקטרוניים; סורקים;
מדפסות; מכונות צילום; מכונות פקס; טלפונים;
משיבונים אוטומטיים; טלפונים-ווידיאו; טלפונים

סלולאריים; אביזרים לטלפונים ניידים הנכללים בסוג
זה, דהיינו כיסויי טלפון סלולארי, התקנים לשימוש
בטלפונים ניידים ללא ידיים, אוזניות ואוזניות-ראש
לטלפונים ניידים, מקלדות לטלפונים ניידים, רצועות
לטלפונים ניידים, נרתיקים מיוחדים לנשיאת טלפונים
ניידים, מצלמות ואביזרים נלווים למצלמות צילום

לטלפונים ניידים; שלטים רחוקים למערכות טלוויזיה
ומערכות וידאו; מערכות ועידת רחק; מחשבונים; קוראי
כרטיסי אשראי; ממירי מטבעות; כספומטים; מצלמות
וידאו, מצלמות ניידות עם מקליטי וידאו מובנים; ציוד
צילום, מצלמות צילום; מצלמות (מצלמות סרטים),
מקרנים, מנורות פלאש, נרתיקים ומיתרים מיוחדים

למצלמות וכלי צילום, תאים חשמליים וסוללות; תוכניות
שומרי מסך למחשב; מדיה מגנטית, דיגיטאלית או
אנלוגית מוקלטת או ריקה להקלטת קול או בבואות;
כרטיסים מגנטיים (מקודדים); כרטיסי זיכרון; כרטיסי
מיקרו-מעבד; כרטיסי אשראי עם שבב או מגנטיים,

כרטיסי טלפון עם שבב או מגנטיים, כרטיסים למכונות
להנפקת כסף קטן עם שבב או מגנטיים; כרטיסים
לכספומטים וממירי מטבעות עם שבב או מגנטיים,

כרטיסים משולמים מראש לטלפונים ניידים, כרטיסים
לנסיעות ומופעים עם שבב או מגנטיים, כרטיסים

לאבטחת צ'קים עם שבב או מגנטיים וכרטיסי חיוב עם
שבב או מגנטיים; מגהצים שטוחים; אזעקות; מנפיקים
אלקטרוניים; מערכות תשלום עבור מסחר אלקטרוני,
שרוולי רוח (אינדיקאטורים לכיוון רוח); ציוד למדידת
מרחק; ציוד למדידת ותצוגת מהירות; כפפות מגן;
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Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software 
and hardware relating to telecommunication 
services; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב בנוגע לשירותי
תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 42.

189645

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software 
and hardware relating to telecommunication 
services; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב בנוגע לשירותי
תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 42.

189644

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

cases and cords for photographic cameras and 
instruments, electric cells and batteries; 
computer screen-saver programs; recorded or 
blank magnetic, digital or analog sound or 
image recording media; magnetic cards 
(encoded); memory cards; microchip cards; 
chip or magnetic credit cards, chip or magnetic 
telephone cards, magnetic or chip cards for 
change dispensers, magnetic or chip cards for 
automated teller machines and currency 
conversion machines, prepaid magnetic or 
chip cards for cellular telephones, magnetic or 
chip cards for travelling and shows, magnetic 
or chip check guarantee cards and magnetic or 
chip debit cards; flat irons; alarms; electronic 
dispensers; payment systems for electronic 
commerce, wind socks (wind-direction 
indicators); distance-measuring equipment; 
speed measuring and displaying equipment; 
protective gloves; audio receivers, sound 
amplifiers; television picture tubes; television 
cathode-ray tubes; decoders, namely, software 
and computer hardware which can convert, 
supply and transmit sound and visual data; 
disk drives for computers; electronic games 
with liquid crystal displays; protected 
semiconductors; integrated circuits with 
recorded programs for processing audio, visual 
or computer data; rechargeable batteries; 
central processing units and converters for 
audio and visual data; cables for data 
transmission; payment apparatus for electronic 
commerce; protective helmets for sports; 
magnetic identity bracelets; assemblies of 
electronic instruments; air/fuel coefficient 
analyzers; remote controls for locking cars; all 
included in class 9.

מקלטי אודיו; מגברי קול; שפופרות תמונת טלוויזיה;
שפופרות קרני-קתודה לטלוויזיה; מפענחים, דהיינו

תוכנת וחומרת מחשב היכולות להמיר, לספק ולהעביר
נתונים קוליים וחזותיים; כונני דיסק למחשבים; משחקים

אלקטרוניים עם LCD ; מוליכים למחצה מוגנים;
מעגלים משולבים עם תוכניות מוקלטות עבור עיבוד

נתונים קוליים, חזותיים או של מחשב; סוללות נטענות;
יחידות מעבד מרכזי וממירים עבור נתונים קוליים או
חזותיים; כבלים להעברת מידע; מכשירי תשלום עבור
מסחר אלקטרוני; קסדות מגן לספורט; צמידי זהות
מגנטיים; רכיבים של כלים חשמליים; מנתחי מקדם
אוויר/דלק; שלטים רחוקים עבור נעילת מכוניות;

הנכללים כולם בסוג 9.

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

204964
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

215005

NITRA-TEX

172979 172981 172982 172984 172985 172986 172987 172988 172989 172990 172991 172992 
172993 172995 172996 172997 172998

209403 209404 209405 209406 209407

הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

102624 124955

הוספת הסתלקות למילה אביק

Adding disclaimer for the word ABIC
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