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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:

E OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNOTIC
ORDINANCE

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

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules.
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Fire sprinklers; fire-extinguishing systems; sprinkler 
systems for fire protection; valves, accelerators, fire 
panels, piping clamps, couplers and fire protection 
system accessories; all included in class 9.

מתזים לכיבוי אש; מערכות לכיבוי אש; מערכות התזה להגנה
מפני אש; שסתומים, מאיצים, ארונות אש, מחלצי צינורות,
מצמדים ומערכת אביזרים להגנה מפני אש; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tyco Fire Products LP

Address: 451 North Cannon Avenue, Lansdale, PA, 
19446, U.S.A.

Identification No.: 63327

(Delaware Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/07/2006 תאריך הגשה

QUELL

Trade Mark No. 192200 מספר סימן

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES
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Designing, installing and maintaining fire protection 
systems including fire sprinklers and accessories for 
such systems, and computer software for 
accomplishing or facilitating the foregoing; repair and 
maintenance of fire protection systems; all included 
in class 37.

עיצוב, התקנה ותחזוקה של מערכות להגנה מפני אש כולל
מתזים נגד אש ואביזרים עבור מערכות אלה, ותוכנת מחשב
לביצוע או סיוע לביצוע של הנ"ל; תיקון ותחזוקה של מערכות

להגנה מפני אש; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tyco Fire Products LP

Address: 451 North Cannon Avenue, Lansdale, PA, 
19446, U.S.A.

Identification No.: 63327

(Delaware Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

QUELL

Application Date 26/07/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192201 מספר סימן
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Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, all included in Class 
41.

השכלה, אספקת פעיליות של אמונים, בידור, ספורט ותרבות,
הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)

Address: Stockholm, SE-117 97, Sweden

Identification No.: 58643

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: 41 סוג: 41

European Community Trade Mark , 30/05/2007 איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/05/2007

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)

IN AN ABSOLUT WORLD

Application Date 17/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204740 מספר סימן
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Telecommunications, all included in Class 38. תקשורת, הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)

Address: Stockholm, SE-117 97, Sweden

Identification No.: 58643

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: 38 סוג: 38

European Community Trade Mark , 30/05/2007 איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/05/2007

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)

IN AN ABSOLUT WORLD

Application Date 17/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204741 מספר סימן
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Alcoholic beverages (except beers, all included in 
Class 33.

משקאות חריפים (למעט בירות), הכל כלול בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)

Address: Stockholm, SE-117 97, Sweden

Identification No.: 58643

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: 33 סוג: 33

European Community Trade Mark , 30/05/2007 איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/05/2007

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)

IN AN ABSOLUT WORLD

Application Date 17/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204742 מספר סימן
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Class: 9 סוג: 9

Germany , 09/11/2007 גרמניה , 09/11/2007

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)

Mobile phones; PDA (personal digital assistant); 
headsets; all included in class 9.

טלפונים סלולריים; PDA (סייע אישי דיגיטלי/מחשב כף יד);
מערכת אוזניות עם מיקרופון; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG

Address: Metzingen, Germany

Identification No.: 13495

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

HUGO BOSS

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210715 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 803/10/2010



Pickled , preserved and conserved vegetables; all 
included in class 29.

ירקות מוחמצים, כבושים ומשומרים; כולם נכללים 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. 212294 מספר סימן

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה
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Telecommunication services, including without 
limitations, provision of domestic and international 
telephony services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות
שירותי טלפוניה פנים ארצית ובינלאומית; הנכללים כולם בסוג

.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: 013 NETVISION LTD. שם: 013 נטוויז'ן בע"מ

Address: 15 Hamalaacha Street Afek Industrial Park, 
Rosh Haayin, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 15 פארק תעשייה אפק, ראש העין,
ישראל

Identification No.: 512244302מספר זיהוי: 512244302

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 combination 013 separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף 013 בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213066 מספר סימן

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה
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Entertainment services; all included in class 41. שירותי בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: 013 NETVISION LTD. שם: 013 נטוויז'ן בע"מ

Address: 15 Hamalaacha Street Afek Industrial Park, 
Rosh Haayin, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 15 פארק תעשייה אפק, ראש העין,
ישראל

Identification No.: 512244302מספר זיהוי: 512244302

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 combination 013 separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף 013 בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213067 מספר סימן

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 1103/10/2010



Internet services, including without limitation, 
provision of access to the Internet; all inclued in class 
42.

שירותי אינטרנט, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות מתן
גישה לאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: 013 NETVISION LTD. שם: 013 נטוויז'ן בע"מ

Address: 15 Hamalaacha Street Afek Industrial Park, 
Rosh Haayin, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 15 פארק תעשייה אפק, ראש העין,
ישראל

Identification No.: 512244302מספר זיהוי: 512244302

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 combination 013 separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף 013 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. 213068 מספר סימן

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 1203/10/2010



Class: 9 סוג: 9

European Community Trade Mark , 02/06/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 02/06/2008

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)

Communication and telecommunication apparatus 
and devices for use in connection with voicemail, 
email, telephone, and telephone-related services; all 
included in class 9.

מכשירי והתקני קומוניקציה וטלקומוניקציה לשימוש בקשר לתא
-קולי, דואר אלקטרוני, טלפון ושירותים הקשורים לטלפון;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: j2 Global Holdings Limited

Address: Earlsfort Terrace 2, Dublin, Ireland

Identification No.: 69142

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 letter e separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות e 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

eReceptionist

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213976 מספר סימן
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Class: 38 סוג: 38

European Community Trade Mark , 02/06/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 02/06/2008

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)

Communications and telecommunications services, 
namely, voicemail, email, telephone, and telephone-
related services; all included in class 38.

שירותי קומוניקציה וטלקומוניקציה, דהיינו, תא קולי, דואר
אלקטרוני, טלפון ושירותים הקשורים לטלפון; הנכללים כולם

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: j2 Global Holdings Limited

Address: Earlsfort Terrace 2, Dublin, Ireland

Identification No.: 69142

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 letter e separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות e 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

eReceptionist

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213977 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 1403/10/2010



Wines; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FINCA LA CELIA S.A.

Address: CORRIENTES N 316, 4 PISO, Buenos Aires, 
Argentina

Identification No.: 55395

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MISTICO

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214199 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 1503/10/2010



Cosmetic products for the skin, face and body; alll 
included inc lass 3.

מוצרי קומסטיקה לטיפוח העור, הפנים והגוף; הנכללים כולם
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mavua Group of Companies Ltd. שם: מבוע קבוצת חברות בע"מ

Address: 6 Hasolelim St., Tel Aviv, 67897, Israel כתובת : רח' הסוללים 6, תל אביב, 67897, ישראל

Identification No.: 511522104מספר זיהוי: 511522104

FRUIT SPA BAR

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214277 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 1603/10/2010



Class: 35 סוג: 35

Trinidad and Tobago , 07/03/2008 טרינידד וטובגו , 07/03/2008

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)

Retail store services featuring computer software 
provided via the internet and other computer and 
electronic communication networks; Retail store 
services featuring computer software for use on 
handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונות המציגים תוכנת מחשב המסופקת
באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אלקטרוניות

וממוחשבות אחרות; שירותי חנות קמעונות המציגים תוכנת
מחשב לשימוש בהתקנים אלקטרוניים דיגיטליים נישאים ביד
ומכשירי צריכה אלקטרוניים אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: APPLE INC.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

Identification No.: 9544

(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

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.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

APP STORE

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214452 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 1703/10/2010



Optica frames and sunglasses; all included in class 
9.

מסגרות למשקפי ראיה ומשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Magic-Optical Products Import & Marketing 
Ltd.

שם: מג'יק יבוא ושיווק מוצרי אופטיקה בע"מ

Address: 9 Beit Hapoalim, P.O.B. 1339, Rehovot, Israel כתובת : בית הפועלים 9, ת.ד. 1339, רחובות, ישראל

Identification No.: 514118876מספר זיהוי: 514118876

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haddasa Ben-Yaakov, Adv.

Address: 68 Hagolan Street, Ganei Tikva, Israel

שם: הדסה בן-יעקב, עו"ד

כתובת : רחוב הגולן 68, גני תקוה, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BON TON, but in the form 
appearing in the mark.

BON רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TON, אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214541 מספר סימן

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 1803/10/2010



Installations of steel, namely, lifts, paternosters, 
machines and machine tools, combinations of these 
products for offices, workshops, warehouses and 
storage areas for the storage and transportation of 
tools, workpieces, spare parts, goods, office 
materials and files; all included in class 7.

מתקנים מפלדה, דהיינו התקני הרמה, מעליות נוסעים, מכונות
וכלי מכונות, וצירופים של מוצרים אלה עבור משרדים, בתי
מלאכה, מחסנים ואזורי אחסון עבור אחסון והובלה של כלים,
כלי עבודה, חלקי חילוף, טובין, חומרי משרד ותיקים; כולם

כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISTA AG

Address: Erlen, Switzerland

Identification No.: 69444

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 MAKING WORKSPACE 
WORK separately, but in the combination of the 
mark.

MAKING  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WORKSPACE WORK בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LISTA MAKING WORKSPACE WORK

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215026 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 1903/10/2010



Office furniture of steel, plastic or wood; filing 
cabinets, plan cabinets, cloakroom lockers for offices 
and workshops; workbenches; shelves and racks of 
all kinds; security cabinets (fire-proof cabinets), 
stepladders and ladders, not of racks and other 
pieces of furniture, including chests of drawers, 
workshop cabinets, filing cabinets, storage racks and 
high racks, plan cabinets, cloakroom lockers, 
container cabinets, material cabinets, sliding 
cabinets, folding door and sliding door cabinets, 
cabinets for liquids and computer cabinets, machine 
cabinets, pallet racks, shelf trolleys, tray racks, 
adjustable racks, drawer racks, barrel racks and 
wardrobes for offices, workshops, warehouses and 
storage areas for the storage and transportation of 
tools, workpieces, spare parts, goods, office 
materials and files, including chest of drawer 
cabinets; all included in class 20.

רהיטי משרד מפלדה, פלסטיק או עץ; ארונות תיוק; ארונות
תרשים; תאי מלתחה עבור משרדים ובתי מלאכה; ספסלי

עבודה; מדפים וכונניות מכל הסוגים; ארונות בטיחות (ארונות
חסיני אש), סולמות מדרגה וסולמות שאינם ממתכת; מתקנים
מפלדה הכוללים צירופים שונים של ארונות, כונניות וחלקים

אחרים של רהיטים הכוללים שידות של מגירות, ארונות עמדת
עבודה, ארונות תיוק, כונניות אחסון וכונניות גבוהות, ארונות
תרשים, תאי מלתחה, ארונות מיכל, ארונות חומר, ארונות
החלקה, ארונות דלתיים מתקפלות וארונות דלתות החלקה,
ארונות עבור נוזלים וארונות מחשב, ארונות מכונה, כונני

משטח, מדף הובלות, כונני מגש, כונניות הניתנות להתאמה,
בתי מלאכה, מחסנים ואזורי אחסון עבור האחסון וההובלה של
כלים, כלי עבודה, חלקי חילוף, טובין, חומרי משרד ותיקים,
הכוללים תיבות של ארונות מגירה; כולם כלולים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISTA AG

Address: Erlen, Switzerland

Identification No.: 69444

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 MAKING WORKSPACE 
WORK separately, but in the combination of the 
mark.

MAKING רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WORKSPACE WORK בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LISTA MAKING WORKSPACE WORK

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215027 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 2003/10/2010



Class: 21 סוג: 21

Germany , 07/04/2008 גרמניה , 07/04/2008

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)

Primary packaging made of special glass and/or 
plastics for pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical vials, cartridges, ampoules, injection 
ampoules, fine tip and drinking ampoules, aerosol 
containers; all included in class 21.

אריזות עיקריות שעשויות מזכוכית מיוחדת ו\או פלסטיקים
לתכשירים רוקחיים, דהיינו בקבוקונים רוקחיים, מחסניות,

אמפולות, אמפולות לזריקה, אמפולות עם קצה קטן ולשתיה,
מיכלי תרסיס; 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

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

VITRUM 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

SCHOTT forma vitrum

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215297 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 2103/10/2010



Tires included in class 12. צמיגים הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HANKOOK TIRE CO., LTD.

Address: Seoul, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 47518

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AURORA

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215401 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 2203/10/2010



Printed matter; photographs; teaching and instruction 
material; magazine for  science and society matters; 
included in class 16.

דברי דפוס; צילומים; חומרי לימוד והוראה; מגזין בנושאי מדע
וחברה; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מסע בין רעיונות separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מסע בין
רעיונות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215547 מספר סימן

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 2303/10/2010



Printed matter; photographs; teaching and instruction 
material; magazine for  science and society matters; 
in class 16.

דברי דפוס; צילומים; חומרי לימוד והוראה; מגזין בנושאי מדע
וחברה; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words A JOURNEY THROUGH 
IDEAS separately, but in the combination of the 
mark.

A רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JOURNEY THROUGH IDEAS בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ODYSSEY - A JOURNEY THROUGH IDEAS

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215549 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 2403/10/2010



Alcoholic beverages (except beers); included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DGB (PROPRIETARY) LIMITED

Address: 724 16th Road, Randjespark, Midrand, Republic 
of South Africa

Identification No.: 69589

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 GREEN separately, but in 
the combination of the mark.

GREEN 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

DOUGLAS GREEN

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215741 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 2503/10/2010



Academy, teaching services in classes and seminars, 
guidance, consulting, training of teachers and 
monitors, management of farms and orchards, 
incorporation, in the fields of therapeutic gardening, 
therapy combined with arts and nature, therapy of 
youth in the nature, therapy in the nature of victims of 
various assaults cases, the use of nature as an 
environment for treatment of people with special 
needs and treatment through cultivating or 
agricultural work; organic agriculture, alternative 
treatment, para-medicine, "Therapy in Nature" 
including plants, gardening, nature, animals, dance 
sculpting, clay work, construction in nature; all 
included in class 41.

אקדמיה, שירותי חינוך, הוראה לכתות וסמינרים, הדרכה, יעוץ,
הדרכת מורים ומאמנים, ניהול חוות ובוסתנים, התאגדות,

בשטח של גננות טיפולית, תרפיה בטבע, תרפיה משולבת עם
אמנות וטבע, תרפיה בטבע עבור בני נוער, תרפיה בטבע של
קרבנות למקרי תקיפה מסוגים שונים, שימוש בטבע  כסביבה
עבור טיפול באנשים עם צרכים מיוחדים, וטיפול דרך עבודה
חקלאית ועיבוד קרקע; חקלאות אורגנית, טיפול אלטרנטיבי,
רפואה משלימה, פרא-רפואה תרפיה בטבע על גווניה השונים:
צמחים, גינה, טבע, אומנות, בעל חיים, ריקוד, פיסול, עבודה

בחמר, בנייה בטבע; הנכללים כולם בסו ג41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tamar Be Naftali שם: תמר בן נפתלי

Address: Kibbutz Ha'ogen, Israel כתובת : קיבוץ העוגן, ישראל

Identification No.: 69664מספר זיהוי: 69664

Name: Shmuel Ben Naftali שם: שמואל בן נפתלי

Address: Kibbutz Ha'ogen, Israel כתובת : קיבוץ העוגן, ישראל

Identification No.: 69665מספר זיהוי: 69665

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E. Shiloh & Co.

Address: 35 Hamaginim Ave., P.O.B. 33691, Haifa, 
31336, Israel

שם: א. שילה ושות', עו"ד

כתובת : שדרות המגינים 35, ת.ד. 33691, חיפה, 31336,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תרפיה
בטבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216012 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 2603/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Japan , 23/07/2008 יפן , 23/07/2008

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)

Electric wires and their parts and accessories; hollow 
electric wires and their parts and accessories; electric 
cables and their parts and accessories; hollow 
electric cables and their parts and accessories; 
battery cables and their parts and accessories; 
hollow battery cables and their parts and 
accessories; magnetic wires; hollow magnetic wires; 
holders for electric coils; wires for the construction of 
electric mains; hollow wires for the construction of 
electric mains; cables for the construction of electric 
mains; hollow cables for the construction of electric 
mains; terminals (electricity); optical apparatus and 
instruments and their parts and accessories; 
measuring or testing machines and instruments and 
their parts and accessories; facsimile machines and 
their parts and accessories; telecommunication 
devices and apparatus and their parts and 
accessories; printers for use with computers and their 
parts and accessories; scanners and their parts and 
accessories; electronic copying machines and their 
parts and accessories; electronic copying machines 
having the functions of printers, scanners and 
facsimiles and their parts and accessories; all 
included in class 9.

חוטי חשמל והחלקים והאביזרים שלהם; חוטי חשמל חלולים
והחלקים והאביזרים שלהם; כבלים חשמליים והחלקים

והאביזרים שלהם; כבלים חשמליים חלולים והחלקים שלהם
והאביזרים שלהם; כבלי סוללה והחלקים והאביזרים שלהם;
כבלי סוללה חלולים והחלקים והאביזרים שלהם; חוטים

מגנטים; חוטים מגנטים חלולים; מחזיקים לגלילים חשמליים;
חוטים לבנייה של רשת חשמלית; חוטים חלולים לבנייה של
רשת חשמלית; כבלים לבניית רשת חשמלית; כבלים חלולים
לבניית רשת חשמלית; נקודת חיבור (חשמל); מתקן אופטי
ומכשירים והחלקים והאביזרים שלהם; מכונות מדידה או
בדיקה והמכשירים והחלקים והאביזרים שלהם; מכונות

פקסמיליה והחלקים והאביזרים שלהם; מכשירי טלקומוניקציה
ותכשירים והחלקים והאביזרים שלהם; מדפסות לשימוש עם
מחשבים והחלקים והאביזרים שלהם; סורקים והחלקים
והאביזרים שלהם; מכונות שכפול אלקטרוניות והחלקים

והאביזרים שלהן; מכונות שכפול אלקטרוניות בעלות פונקציות
של מדפסות, סורקים ופקסמיליות והחלקים והאביזרים שלה;

הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216145 מספר סימן

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 2703/10/2010



Owners

Name: Asahi Intecc Co., Ltd.

Address: 1703 Wakita-cho, Moriyama-ku Nagoya-shi, 
Aichi, Japan

Identification No.: 69697

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

כ"ה תשרי תשע"א - 2803/10/2010



כ"ה תשרי תשע"א - 2903/10/2010



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; 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, צפייה,
הקלטה, העברה, עיבוד או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים
מגנטיים, דסקות להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים;

יחידות תקשורת מובנות ברהיטים המציגות מקור כוח, שקעי
כוח אוניברסאליים, מחברי 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 words MEGA and TOOLS 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MegaTools

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216166 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 3003/10/2010



Class: 10 סוג: 10

U.S.A. , 06/05/2008 ארה"ב , 06/05/2008

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)

Medical devices, namely annuloplasty rings; all 
included in class 10.

התקנים רפואיים, דהיינו טבעות לתיקון או טיפול כשל בשסתום
לב; הכלולים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

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

Identification No.: 47524

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word PHYSIO and the indication 
II, but in the combination of the mark.

PHYSIO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובציון II, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216283 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 3103/10/2010



Medical catheters and their parts and accessories; 
PTCA (percutaneous transluminal coronary 
angioplasty) guiding catheters; PTCA balloon 
catheters; angiographic catheters; micro catheters; 
occlusion catheters; ablation catheters; atherectomy 
catheters; medical guidewires and their parts and 
accessories; PTCA guide wires; IVR (interventional 
radiology) guide wires; spring guide wires; plastic 
clad guide wires; catheters and medical tubing for 
use in vascular procedures; catheters and medical 
tubing for use in stenosis in vessels; medical stent 
and their parts and accessories; medical cables of 
metal, rubber or plastic; medical wires of metal, 
rubber or plastic; medical tubes of metal, rubber or 
plastic; medical coils of metal, rubber or plastic; 
medical wire ropes of metal, rubber or plastic; 
medical hollow cables of metal, rubber or plastic; 
medical hollow wires of metal, rubber or plastic; 
medical hollow tubes of metal, rubber or plastic; 
medical hollow coils of metal, rubber or plastic; 
medical hollow wire ropes of metal, rubber or plastic; 
medical cables of metal, rubber or plastic coated with 
polymeric materials; medical wires of metal, rubber or 
plastic coated with polymeric materials; medical 
tubes of metal, rubber or plastic coated with 
polymeric materials; medical coils of metal, rubber or 
plastic coated with polymeric materials; medical wire 
ropes of metal, rubber or plastic coated with 
polymeric materials; medical hollow cables of metal, 
rubber or plastic coated with polymeric materials; 
medical hollow wires of metal, rubber or plastic 
coated with polymeric materials; medical hollow 
tubes of metal, rubber or plastic coated with 
polymeric materials; medical hollow coils of metal, 
rubber or plastic coated with polymeric materials; 
medical hollow wire ropes of metal, rubber or plastic 
coated with polymeric materials; flexible tubing for 
medical applications; medical tubing for use in 
vascular procedures; threads, coil tubing and ropes 
(metal or non-metal) as part of medical apparatus, 
instruments and/or devices; polypectomy snares; 
medical devices having wire cages or slitted tube 
cages for capturing an object in a human body; 
endoscopic cleaning brushes; devices and apparatus 
for minimally invasive procedures; all included in 
class 10.

קתטרים רפואיים והחלקים והאביזרים שלהם; קתטר מונחה
PTCA(תהליך הגדלת חלל עורקי צר על ידי החדרת קתטר
בעל קצה מתנפח המלווה בהרחבה של החלל כאשר הקצה

הנפוח של הקתטר נמשך החוצה); קתטרים PTCA מתנפחים;
קתטרים אנגיוגרפיים; מיקרו קתטרים; קתטרים לאטימה;

קתטרים להסרה ניתוחית, לקטיעה; קתטרים לפתיחת העורק
ולהסרה ניתוחית של הצטברות והתנפחות בדופן העורק הנוצר
מתאים או שאריות תאים המכילים שומן חלב, סידן וכמות
משתנה של  סיבי רקמה חיבורית ; חוטים מונחים רפואיים
IVR מונחים; חוטי PTCA והחלקים והאביזרים שלהם; חוטי
(שיקוף רדיולוגי) מונחים; חוטים מונחים קפיציים; חוטים

מונחים מצופים פלסטיק; קתטרים וצינורות רפואיים לשימוש
בתהליכים של נימי דם; קתטרים וצינורות רפואיים לשימוש
בהיצרות בכלי הדם; צינורות החדרה רפואיים והחלקים

והאביזרים שלהם; כבלים רפואיים ממתכת, גומי או פלסטיק;
חוטים רפואיים ממתכת, גומי או פלסטיק; צינורות רפואיים
ממתכת, גומי או פלסטיק; גלילים רפואיים ממתכת, גומי או
פלסטיק; סלילי חוטים רפואיים ממתכת, גומי או פלסטיק;

כבלים חלולים רפואיים ממתכת,גומי או פלסטיק; חוטים חלולים
רפואיים ממתכת, גומי או פלסטיק; צינורות חלולים רפואיים
ממתכת, גומי או פלסטיק; גלילים חלולים רפואיים ממתכת,

גומי או פלסטיק; סלילי חוטים רפואיים חלולים ממתכת, גומי או
פלסטיק; כבלים רפואיים ממתכת, גומי או פלסטיק מצופים

בחומרים פולימרים; חוטים רפואיים ממתכת, גומי או פלסטיק
מצופים בחומרים פולימרים; צינורות רפואיים ממתכת, גומי או
פלסטיק מצופים בחומרים פולימרים; גלילים רפואיים ממתכת,
גומי או פלסטיק מצופים בחומרים פולימרים; סלילי חוטים

רפואיים ממתכת, גומי או פלסטיק מצופים בחומרים פולימרים;
כבלים רפואיים חלולים ממתכת, גומי או פלסטיק מצופים

בחומרים פולימרים; חוטים רפואיים חלולים ממתכת, גומי או
פלסטיק מצופים בחומרים פולימרים; צינורות רפואיים חלולים
ממתכת, גומי או פלסטיק מצופים בחומרים פולימרים; גלילים
רפואיים חלולים ממתכת, גומי או פלסטיק מצופים בחומרים
פולימרים; סלילי חוטים רפואיים חלולים ממתכת, גומי או

פלסטיק מצופים בחומרים פולימרים; צנרת גמישה ליישומים
רפואיים; צנרת רפואית לשימוש בהליכים הקשורים בכלי דם;
פתיל, צנרת גלילית וחבלים (ממתכת או שלא ממתכת) כחלק
מתכשירים, כלים ו\או מכשירים רפואיים; לולאה לכריתת פוליפ;

מכשירים רפואיים שיש להם כלובי תיל או כלובי צינורות
חתוכים ללכידת אובייקטים בתוך גוף האדם; מברשות ניקוי
אנדוסוקופיות; מתקנים ותכשירים לתהליכים שהם פולשניים

בצורה הפחותה ביותר; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 216398 מספר סימן

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 3203/10/2010



Owners

Name: Asahi Intecc Co., Ltd.

Address: 1703 Wakita-cho, Moriyama-ku Nagoya-shi, 
Aichi, Japan

Identification No.: 69697

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: 10 סוג: 10

Japan , 23/07/2008 יפן , 23/07/2008

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 3303/10/2010



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: Brown Shoe Company, Inc.

Address: 8300 Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, 
63105, U.S.A.

Identification No.: 31750

(New York 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

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

BROWN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SHOE, 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. 216562 מספר סימן

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 3403/10/2010



Pharmaceutical, phytotherapeutic and sanitary 
preparations for a safe urogenital health and 
personal hygiene; dietetic products for medical use, 
namely food supplements (sources of concentrated 
micronutrients), medicinal beverages and teas; 
medicinal food preparations enriched with vitamins 
and minerals, for sick children and adults; 
preparations of vitamins, of trace elements, of fatty 
acids, of amino acids, of enzymes and coenzymes, of 
plant extracts for medical use, of proteins, of 
carbohydrates, of minerals, of lipids, of sterols or 
other nutrients for human consumption; medical or 
sanitary disinfectants (excluding soaps); nutritional 
supplements containing proteins, carbohydrates, 
lipids and/or fibers, or micronutritional supplements 
such as vitamins and/or minerals, amino acids and/or 
fatty acids for medical use, dietetic products for non-
medical use, namely food supplements for non-
medical use (sources of concentrated 
micronutrients), nutritional supplements intended to 
increase the input of nutrients to the normal diet; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות, תכשירים רפואיים על בסיס צמחים ותכשירים
סניטריים לשמירה על בריאות תקינה של מערכת השתן ואברי
הרבייה ועבור היגיינה אישית; מוצרים דיאטטיים לשימוש
רפואי, דהיינו, תוספי מזון (מקורות למרכיבי יסודות קורט
תזונתיים מרוכזים), משקאות ותה רפואיים; תכשירי מזון

רפואיים מועשרים בויטמינים ובמינרלים עבור ילדים ומבוגרים
חולים; תכשירי ויטמינים, תכשירים של יסודות קורט, תכשירי
חומצות שומן, תכשירי חומצות אמיניות, תכשירי אנזימים

וקואנזימים, תכשירי תמציות צמחים לשימוש רפואי, תכשירי
חלבונים, תכשירי פחמימות, תכשירי מינרלים, תכשירי שומנים,
תכשירי סטרולים או מרכיבי תזונה אחרים לשימוש על ידי בני
אדם; מחטאים רפואיים או סניטריים (למעט סבונים); תוספי
תזונה המכילים חלבונים, פחמימות, שומנים ו/או סיבים או
תוספי יסודות קורט תזונתיים כגון ויטמינים ו/או מינרלים,
חומצות אמיניות ו/או חומצות שומן לשימוש רפואי, מוצרי

דיאטה לשימוש בלתי רפואי, דהיינו,  תוספי מזון לשימוש בלתי
רפואי (מקורות למרכיבי יסודות קורט תזונתיים מרוכזים),
תוספי תזונה המיועדים להגדיל את תשומת המרכיבים

תזונתיים בדיאטה רגילה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Michael AMAR

Address: FONTENAY-SOUS-BOIS, France

Identification No.: 69815

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

URIFORM

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216741 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 3503/10/2010



Pharmaceutical, phytotherapeutic and sanitary 
preparations for a safe urogenital health and 
personal hygiene; dietetic products for medical use, 
namely food supplements (sources of concentrated 
micronutrients), medicinal beverages and teas; 
medicinal food preparations enriched with vitamins 
and minerals, for sick children and adults; 
preparations of vitamins, of trace elements, of fatty 
acids, of amino acids, of enzymes and coenzymes, of 
plant extracts for medical use, of proteins, of 
carbohydrates, of minerals, of lipids, of sterols or 
other nutrients for human consumption; medical or 
sanitary disinfectants (excluding soaps); nutritional 
supplements containing proteins, carbohydrates, 
lipids and/or fibers, or micronutritional supplements 
such as vitamins and/or minerals, amino acids and/or 
fatty acids for medical use, dietetic products for non-
medical use, namely food supplements for non-
medical use (sources of concentrated 
micronutrients), nutritional supplements intended to 
increase the input of nutrients to the normal diet; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות, תכשירים רפואיים על בסיס צמחים ותכשירים
סניטריים לשמירה על בריאות תקינה של מערכת השתן ואברי
הרבייה ועבור היגיינה אישית; מוצרים דיאטטיים לשימוש
רפואי, דהיינו, תוספי מזון (מקורות למרכיבי יסודות קורט
תזונתיים מרוכזים), משקאות ותה רפואיים; תכשירי מזון

רפואיים מועשרים בויטמינים ובמינרלים עבור ילדים ומבוגרים
חולים; תכשירי ויטמינים, תכשירים של יסודות קורט, תכשירי
חומצות שומן, תכשירי חומצות אמיניות, תכשירי אנזימים

וקואנזימים, תכשירי תמציות צמחים לשימוש רפואי, תכשירי
חלבונים, תכשירי פחמימות, תכשירי מינרלים, תכשירי שומנים,
תכשירי סטרולים או מרכיבי תזונה אחרים לשימוש על ידי בני
אדם; מחטאים רפואיים או סניטריים (למעט סבונים); תוספי
תזונה המכילים חלבונים, פחמימות, שומנים ו/או סיבים או
תוספי יסודות קורט תזונתיים כגון ויטמינים ו/או מינרלים,
חומצות אמיניות ו/או חומצות שומן לשימוש רפואי, מוצרי

דיאטה לשימוש בלתי רפואי, דהיינו,  תוספי מזון לשימוש בלתי
רפואי (מקורות למרכיבי יסודות קורט תזונתיים מרוכזים),
תוספי תזונה המיועדים להגדיל את תשומת המרכיבים

תזונתיים בדיאטה רגילה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Michael AMAR

Address: FONTENAY-SOUS-BOIS, France

Identification No.: 69815

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

PROSTAFORM

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216742 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 3603/10/2010



Clothing, namely, socks for children, tights for 
children, leggings for children, knit hats, gloves and 
scarves; all icluded in class 25.

הלבשה, דהיינו, גרביים לילדים, גרבונים לילדים, חותלות
לילדים, כובעי צמר, כפפות וצעיפים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BabyLegs, LLC

Address: Seattle, WA, U.S.A.

Identification No.: 69855

(Washington State Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BABYLEGS

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216849 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 3703/10/2010



BAUMER

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217000 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 3803/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ה תשרי תשע"א - 3903/10/2010



Analog and digital sensors and sensor systems 
namely, inductive sensors, photoelectric sensors, 
ultrasonic sensors, capacitive sensors, magnetic 
sensors, cylinder sensors, precision switches, vision 
sensors, absolute encoders, incremental encoders, 
encoders without bearing, tachogenerators, 
resolvers, speed switches, format alignment, 
acceleration sensors, inclination sensors, counters, 
tachometers, pressure sensors, force and strain 
sensors, temperature sensors, level measurement 
sensors, process analysis sensors, system 
components, industrial cameras, network 
components, camera accessories, OEM custom 
design, cold glue guns, cold glue pumps, hot melt 
melting units, hot melt guns, adhesive application 
controllers, quality assurance systems and sensors, 
as well as a combination of all of them;; apparatus 
and instruments for weak-current engineering, 
namely for telecommunications, high-frequency 
engineering and control engineering; electric 
apparatus and instruments (included in class 9), 
particularly for sensor technologies, measuring 
technology, automation technology, computers, 
angular and linear encoders, actuator and positioning 
drives, sensors for drive technology, counters, 
spindle position systems, tachometers, sorting 
machines, process instrumentation, pressure 
sensors, temperature sensors, flow sensors, 
analyzing units, system components for 
measurement; level measurement, process analysis 
units, test and calibration units, gluing systems, 
folding systems; valves, pumps and pressure tanks 
for gluing systems, controllers and control units, 
quality assurance systems for gluing systems; digital 
cameras, digital sensors (included in class 9); data 
processing equipment, image processing 
components, computers, PCI interface boards, 
computer software; analog and digital sensors, in 
particular pressure sensors, force sensors, strain 
sensors, strain transformers, strain measuring 
devices, surface strain sensors, pressure 
transducers, pressure transmitters, transverse 
measuring devices, pressure switches, 
extensometers, piezoelectric sensors, bridge 
amplifiers; inductive sensors, proximity switches, 
magnetic field sensors, Hall sensors, inductive code 
readers, high temperature sensors; displacement 
sensors, displacement transducers, displacement 
transmitters, inductive displacement transducers, 
distance sensors; capacitive sensors, capacitive 
proximity switches, capacitive level sensors, 
capacitive high temperature sensors; actuators, 
position drives, pressure sensing units, diaphragm 
seals (included in class 9); optical sensors, laser 
scanners, reflection light scanners, laser sensors, 
distance sensors, reflection light barriers, one-way 
light barriers, forked light barriers, light guide 
apparatus, fibre-optic light guides, plastic light 
guides, measuring light guides, laser copy counters, 
colour sensors, line sensors, shape converters 
(included in class 9); rotary encoders, magnetic 
rotary encoders, multi turn rotary encoders, magnetic 
sensors, absolute rotary encoders, angle sensors, 
hollow shaft rotary encoders, shaft rotary encoders, 
linear displacement transducers, electronic

חיישנים אנלוגיים ודיגיטליים ומערכות חיישנים דהיינו, חיישנים
אינדוקטיביים, חיישנים פוטואלקטריים, חיישנים על-קוליים,
חיישנים קיבוליים, חיישנים מגנטיים, חיישני צילינדר, מתגי

דיוק, חיישני ראייה, מקודדים אבסולוטיים, מקודדים הפרשיים,
מקודדים ללא מסב, טכוגנרטורים, רזולברים, מתגי מהירות,

מיישרי תבנית,  חיישני האצה, חיישני נטייה, מונים, טכומטרים,
חיישני לחץ, חיישני כוח ומאמץ, חיישני טמפרטורה, חיישני
מדידת מפלס, חיישני ניתוח תהליך, רכיבי מערכת, מצלמות
תעשייתיות, רכיבי רשת, אביזרי מצלמה, עיצוב מותאם לייצור
ציוד מקורי, אקדחי דבק קר, משאבות דבק קר, יחידות המסה
בדבק חם, אקדחי דבק חם, בקרי יישום חומר דבק, מערכות
אבטחת איכות וחיישנים, כמו גם שילוב של כולם; מכשירים

וכלים להנדסת זרם חלש, דהיינו לטלקומוניקציה, הנדסת תדר
גבוה (ת"ג) והנדסת בקרה; מכשירים וכלים חשמליים (הנכללים

בסוג 9), במיוחד למטרות טכנולוגיות חיישנים, טכנולוגיות
מדידה, טכנולוגיות אוטומציה, מחשבים, מקודדים אנגולריים
וליניאריים, הינעי הנעה והצבה, חיישנים לטכנולוגיות הינעים,
מונים, מערכות להצבת חלקים ציריים, מכונות למיון מדי
מהירות (טכומטרים), מכשור תהליכי, חיישני לחץ, חיישני
טמפרטורה, חיישני זרימה, יחידות ניתוח, רכיבי מערכת

למדידה; מדידת מפלס, יחידות ניתוח תהליכים, יחידות בדיקה
וכיול, מערכות הדבקה, מערכות קיפול; שסתומים, משאבות
ומכלי לחץ למערכות הדבקה, בקרים ויחידות בקרה, מערכות
הבטחת איכות למערכות הדבקה; מצלמות דיגיטליות, חיישנים
דיגיטליים (הנכללים בסוג 9); ציוד לעיבוד נתונים, רכיבי עיבוד
בבואה, מחשבים, לוחות ממשק בתקן PCI, תוכנות מחשב;
חיישנים אנלוגיים ודיגיטליים, במיוחד חיישני לחץ, חיישני כוח,
חיישני מתח, שנאי מתח, התקני מדידת מתח, חיישני מתח
משטחיים, מתמרי לחץ, מעבירי לחץ, התקני מדידה רוחביים,
מתגי לחץ, מדי התארכות, חיישנים פיאזואלקטריים, מגברי
גישור; חיישנים השראתיים, מתגי קרבה, חיישני שדות
מגנטיים, חיישני הול, קוראי קוד השראתיים, חיישני

טמפרטורות גבוהות; חיישני תזוזה, מתמרי תזוזה, מעבירי
תזוזה, מתמרי תזוזה השראתיים, חיישני מרחק; חיישנים

קיבוליים, מתגי קרבה קיבוליים, חיישני מפלס קיבולי, חיישני
טמפרטורות גבוהות קיבוליים; מניעים, הנעי הצבה, יחידות
חישת לחץ, אטמים תופיים (הנכללים בסוג 9); חיישנים

אופטיים, סורקי לייזר, סורקי אור מוחזר, חיישני לייזר, חיישני
מרחק, חסמי אור מוחזר, חסמי אור חד-כיווניים, חסמי אור
מפוצלים, מכשירי אור מנחה, התקני אור מנחה בעלי סיב

אופטי, התקני אור מנחה מפלסטיק, התקני אור מנחה למדידה,
מונים להעתקות לייזר, חיישני צבע, חיישני גבול, ממירי צורה
(הנכללים בסוג 9); מקודדים רוטציוניים, מקודדים רוטציוניים
מגנטיים, מקודדים רוטציוניים רב-סיבוביים, חיישנים מגנטיים,

מקודדים רוטציוניים אבסולוטיים, חיישני זווית, מקודדים
רוטציוניים למוטות חלולות, מקודדים רוטציוניים למוטות,

מתמרי תזוזה ליניאריים, מערכות אינטרפולציה אלקטרוניות
(הנכללים בסוג 9); ציוד מדידה, בקרים, בקרי תהליך, מתגי
דיוק, סורקי דיוק (הנכללים בסוג 9); מערכות זיהוי לרישום
מיקום, עמדה, תנועה או גודל של בני אדם, עצמים וציוד;
מערכות זיהוי לרישום נתונים, פרטי מידע ואותות מקודדים;
מערכות זיהוי לרישום תווים ותמונות (הנכללים בסוג 9); כל

המוצרים הנזכרים לעיל לשימוש בתחומים של טיפול
ורובוטיקה, מיכון גרפי, מיכון לתעשיית הפלסטיקה, מיכון
תעשייתי לכלים, ציוד רפואי, תעשיית המוליכים למחצה,

תעשיית הטקסטיל, הובלה, אספקת מים וחשמל, כרייה, אחסון
ולוגיסטיקה, עיבוד עץ, תעשיית האריזה, הנדסת תהליכים
וטכנולוגיות סביבה, תעשיית המשקאות והמזון, תעשיית
הרוקחות והביוטכנולוגיה, התעשייה הכימית, התעשייה

הפטרוכימית, בתחומים של חימום, אוורור ואקלים, מתקנים
תברואיים, הנדסת חשמל וציוד מעבדות; הנכללים כולם בסוג

.9

כ"ה תשרי תשע"א - 4003/10/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Baumer Holding AG

Address: Hummelstrasse 17, Frauenfeld, 8501, 
Switzerland

Identification No.: 69898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

interpolation systems (included in class 9); metering 
equipment, controllers, process controllers, precision 
switches, precision scanners (included in class 9); 
identification systems for recording the location, 
position, movement or size of persons, objects and 
equipment; identification systems for recording 
encoded data, information and signals; identification 
systems for recording characters and images 
(included in class 9); all products mentioned before 
for the use in the domains of handling and robotics, 
graphic machinery, machinery for the plastic industry, 
industrial machinery for tools, medical equipment, 
semiconductor industry, textile industry, 
transportation, water and power supply, mining, 
warehousing and logistics, wood processing, 
packaging industry, process engineering and 
environmental technologies, beverage and food 
industry, pharmaceutical industry and biotechnology, 
chemical industry, petrochemistry, in the domain of 
heating, ventilation and climate, sanitary facilities, 
power engineering and laboratory equipment; all 
included in class 9.

חיישנים אנלוגיים ודיגיטליים ומערכות חיישנים דהיינו, חיישנים
אינדוקטיביים, חיישנים פוטואלקטריים, חיישנים על-קוליים,
חיישנים קיבוליים, חיישנים מגנטיים, חיישני צילינדר, מתגי

דיוק, חיישני ראייה, מקודדים אבסולוטיים, מקודדים הפרשיים,
מקודדים ללא מסב, טכוגנרטורים, רזולברים, מתגי מהירות,

מיישרי תבנית,  חיישני האצה, חיישני נטייה, מונים, טכומטרים,
חיישני לחץ, חיישני כוח ומאמץ, חיישני טמפרטורה, חיישני
מדידת מפלס, חיישני ניתוח תהליך, רכיבי מערכת, מצלמות
תעשייתיות, רכיבי רשת, אביזרי מצלמה, עיצוב מותאם לייצור
ציוד מקורי, אקדחי דבק קר, משאבות דבק קר, יחידות המסה
בדבק חם, אקדחי דבק חם, בקרי יישום חומר דבק, מערכות
אבטחת איכות וחיישנים, כמו גם שילוב של כולם; מכשירים

וכלים להנדסת זרם חלש, דהיינו לטלקומוניקציה, הנדסת תדר
גבוה (ת"ג) והנדסת בקרה; מכשירים וכלים חשמליים (הנכללים

בסוג 9), במיוחד למטרות טכנולוגיות חיישנים, טכנולוגיות
מדידה, טכנולוגיות אוטומציה, מחשבים, מקודדים אנגולריים
וליניאריים, הינעי הנעה והצבה, חיישנים לטכנולוגיות הינעים,
מונים, מערכות להצבת חלקים ציריים, מכונות למיון מדי
מהירות (טכומטרים), מכשור תהליכי, חיישני לחץ, חיישני
טמפרטורה, חיישני זרימה, יחידות ניתוח, רכיבי מערכת

למדידה; מדידת מפלס, יחידות ניתוח תהליכים, יחידות בדיקה
וכיול, מערכות הדבקה, מערכות קיפול; שסתומים, משאבות

Class: 9 סוג: 9

Switzerland , 30/05/2008 שוויץ , 30/05/2008

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 4103/10/2010



Home medical care services; all included in class 44. שירות רפואי ביתי; כלול בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217056 מספר סימן

Application Date 01/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 4203/10/2010



Home medical care services; all included in class 44. שירות רפואי ביתי; כלול בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217057 מספר סימן

Application Date 01/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 4303/10/2010



Class: 14 סוג: 14

Switzerland , 19/06/2008 שוויץ , 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)

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; 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 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

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

CLASSIC 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

CHOPARD CLASSIC RACING

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217077 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 4403/10/2010



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

מים מינרליים ומוגזים ומשקאות אחרים לא אלכוהוליים;
משקאות פירותיים ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים
להכנת משקאות; כולם משקאות אנרגיה לא אלכוהוליים;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marc Lenaerts

Address: J. Verbovenlei 136 Deurne, Belgium

Identification No.: 69923

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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. 217104 מספר סימן

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 4503/10/2010



Insurance agency, selling of insurance policies; all 
included in class 36.

סוכנות ביטוח, מכירת פוליסות ביטוח; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Eitan Kariv שם: איתן קריב

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

Identification No.: 37628625מספר זיהוי: 37628625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gerchikov - Weinberg, Adv.

Address: 7 Ruval St., P.O.B. 160, Tel Aviv, 61001, Israel

שם: גרצ'יקוב - וינברג, עו"ד

כתובת : רח' ריב"ל 7, ת.ד. 160, תל אביב, 61001, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217164 מספר סימן

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 4603/10/2010



Food additives to horse fodder; included in class 31. תוספי מזון לסוסים; הנכללים בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NUTRITION & HUSBANDRY OF LIVESTOCK 
LTD.

שם: תזונה וממשק של בעלי חיים בע"מ

Address: כתובת : ד.נ. המוביל, אלון הגליל, 17920, ישראל

Identification No.: 513760140מספר זיהוי: 513760140

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הזנה מקצועית לסוסים
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הזנה
מקצועית לסוסים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217177 מספר סימן

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 4703/10/2010



Food additives to fodder - poltry, cattle and flock; all 
included in class 31.

תוספי מזון לבעלי חיים - עופות, בקר וצאן; כולם נכללים בסוג
.31

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NUTRITION & HUSBANDRY OF LIVESTOCK 
LTD.

שם: תזונה וממשק של בעלי חיים בע"מ

Address: כתובת : ד.נ. המוביל, אלון הגליל, 17920, ישראל

Identification No.: 513760140מספר זיהוי: 513760140

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Nutrition & Husbandry of 
Livestock separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תזונה
וממשק של בעלי חיים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217178 מספר סימן

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 4803/10/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; stew and soup mixes; milk, cheese, 
cream, butter, lactic acid drinks, lactic acid bacteria 
drinks, fermented milk, powdered milk [not for 
babies], milk based beverages containing coffee or 
tea; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות
משומרים, מוקפאים, מיובשים ומבושלים; תערובת נזיד ומרק;
חלב, גבינה, שמנת, חמאה, משקאות חומצה חלבית, משקאות

בקטרית חומצה חלבית, חלב תוסס, חלב מאבקה (לא
לתינוקות), משקאות על בסיס חלב שמכילים קפה או תה;

הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASAHI BREWERIES, LTD.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 44154

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Trade Mark No. 217331 מספר סימן

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 4903/10/2010



Coffee; tea, oolong tea [Chinese tea], black tea 
[English tea], tea of salty kelp powder [kombu-cha], 
tea of parched powder of barley with husk [mugi-
cha], Japanese green tea; cocoa; coffee or tea based 
beverages containing milk; sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, western-
style confectionery, ice-candies, ice cream, wafers, 
caramels, cereal based energy bars, cereal based 
snack foods, candies, cookies, crackers, chewing 
gums, chocolate, doughnuts, drops, biscuits, fruit 
jellies; pastilles, lozenges and chewing gum for 
refreshing breath; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice; curry; all included in class 30.

קפה; תה; תה אולונג [תה סיני], תה שחור [תה אנגלי], תה
אצת-ים מלוח [קומבו-צ'ה], תה מאבקה יבשה משעורה עם

קליפה [מוגי-צ'ה], תה ירוק יפני; קקאו; משקאות שמכילים חלב
מבוססים על קפה או תה; סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה

מלאכותי; קמח ותכשירים שעשויים מדגנים, לחם, מאפים ודברי
מתיקה, דברי מתיקה בסגנון מערבי, ממתקי קרח, גלידות, ופל,
קרמל, חטיפי אנרגיה מבוססים על דגנים, חטיפי אוכל מבוססים

על דגנים, ממתקים, עוגיות, קרקרים, מסטיקים, שוקולד,
סופגניות, סוכריות, ביסקוויטים, ג'לי פירות; טבליות, כדורים
ומסטיקים לרענון הפה; זיגוגים; דבש, פסולת סוכר; שמרים,

אבקת אפייה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים (נותני תעם);
תבלינים; קרח; תערובת קארי; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASAHI BREWERIES, LTD.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 44154

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Trade Mark No. 217333 מספר סימן

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 5003/10/2010



Beers; mineral and aerated waters; carbonated 
drinks, isotonic beverages, coffee syrup, cola drinks, 
soda pops, sherbets [beverages], syrups for 
beverages, ginger ale, carbonated drink mixes, 
ramune [Japanese soda pops], lemonades, lemon 
squash; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

בירות; מים מינרליים ומוגזים; משקאות תוססים, משקאות
איזוטוניות, סירופ קפה, משקאות קולה, משקאות מוגזים,

שרברט [משקאות], סירופים למשקאות, ג'ינגר איל, תערובות
שתייה מוגזת, רמיונה [משקאות מוגזים יפניים], לימונדה, מיץ
לימון סחוט; משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים

אחרים לעשיית משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASAHI BREWERIES, LTD.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 44154

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Trade Mark No. 217334 מספר סימן

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 5103/10/2010



Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; mixers including mixers 
for mixing different substances; mixers for mixing for 
the preparation of cell cultivation media; included in 
class 7.

מכונות וכלי מכונות; מערבלים לרבות מערבלים לערבול חומרים
שונים; מערבלים לערבול לצורך הכנה של מדיית גידול תאים;

הנכללים בסוג 7.

Benelux , 18/06/2008 בנלוקס , 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)

Cell culture devices: bioreactors; liquid and gas 
delivery systems; process control systems for 
monitoring cell cultivation conditions; all included in 
class 7.

מתקנים לתרביות תאים; ביוריאקטורים; מערכות הפצת נוזל
וגז; מערכות בקרת תהליכים לניטור אחר תנאי גידול תאים;

הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ARTELIS, Societe Anonyme

Address: Avenue des Buissonnets 53 Brussels, 1020, 
Belgium

Identification No.: 70029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

iCELLis

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217421 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 5203/10/2010



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 בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: בוח'ארי קוסמטיקה

כתובת : נצרת, ישראל

מספר זיהוי: 33978701

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hawari $ Gazawi, Adv.

Address: P.O.B. 4168, Natzaret, 16140, Israel

שם: הווארי את גזאוי, עו"ד

כתובת : ת.ד. 4168, נצרת, 16140, ישראל

Trade Mark No. 217467 מספר סימן

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 5303/10/2010



Veterinary preparations; all included in class 5. תכשירים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MERIAL LIMITED

Address: SANDRINGHAM AVENUE HARLOW 
BUSINESS PARK, Harlow, CM19 5QA, United Kingdom

Identification No.: 55875

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 217516 מספר סימן

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 5403/10/2010



Veterinary preparations; all included in class 5. תכשירים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MERIAL LIMITED

Address: SANDRINGHAM AVENUE HARLOW 
BUSINESS PARK, Harlow, CM19 5QA, United Kingdom

Identification No.: 55875

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 217517 מספר סימן

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 5503/10/2010



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

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תכשירים לטיפוח העור
והיופי, תחליבי שיער, משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mulhens  GmbH & Co. KG

Address: Koln, Germany

Identification No.: 68625

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

Class: 3 סוג: 3

Germany , 23/07/2008 גרמניה , 23/07/2008

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)

51.3 N

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217532 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 5603/10/2010



Cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, the body and the hands; sun 
care preparations (cosmetic products); make-up 
preparations; all included in class 3.

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

(מוצרים קוסמטיים); תכשירי מייק-אפ; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Helena Rubinstein (Societe en Nom Collectif)

Address: Paris, France

Identification No.: 19353

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 LIQUID LIGHT 
FOUNDATION separately, but in the combination of 
the mark.

LIQUID רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
LIGHT FOUNDATION 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. 217803 מספר סימן

Application Date 16/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 5703/10/2010



Restaurant services; all included in class 43. שרותי הסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: St. James Associates, L.P.

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

Identification No.: 800004

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 SMITH separately, but in 
the combination of the mark.

SMITH 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

SMITH & WOLLENSKY

Application Date 09/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217831 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 5803/10/2010



Accommodation services; hotel services; restaurant, 
bar, cafe and snack bar services; catering services; 
hotel reservation services; nightclub services 
(provision of food); rental of meeting rooms; advice, 
information and consultancy services relating to all 
the aforesaid; all included in class 43.

שירותי אכסון; שירותי מלונאות; שירותי מסעדה, בר, קפה
ומזללה; שירותי קייטרינג; שירותי הזמנת מלונות; שירותי
מועדון לילה (אספקת מזון); השכרת חדרי פגישות; שירותי
ייעוץ ומידע בנוגע לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: QUEENCO LEISURE INTERNATIONAL LTD שם:  קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 513297648מספר זיהוי: 513297648

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words KITCHEN & BAR CLUB 
GARDEN, but in the combination of the mark.

KITCHEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
& BAR CLUB GARDEN, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218002 מספר סימן

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 5903/10/2010



Entertainment services; provision of entertainment 
facilities in hotels; club services; club entertainment 
services; night club services (entertainment); casino 
services and the provision of casino facilities; all 
included in class 41.

שירותי בידור; אספקת מתקני בידור במלונות; שירותי מועדון;
שירותי בידור במועדון; שירותי מועדון לילה (בידור); שירותי

קזינו ואספקת מתקני קזינו; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: QUEENCO LEISURE INTERNATIONAL LTD שם:  קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 513297648מספר זיהוי: 513297648

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words KITCHEN & BAR CLUB 
GARDEN, but in the combination of the mark.

KITCHEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
& BAR CLUB GARDEN, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218006 מספר סימן

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 6003/10/2010



Training services, namely, conducting classes and 
seminars in the fields of business management and 
leadership; all inlcuded in class 41.

שירותי אימון, דהיינו, העברת שיעורים וסמינרים בתחום של
ניהול עסקים ומנהיגות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Blanchard Training and Development, Inc.

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

Identification No.: 70202

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
LEADERSHIP 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

SITUATIONAL LEADERSHIP

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218058 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 6103/10/2010



Publications; namely, catalogs, workbooks, 
instructional books, handouts, slide guide booklets, 
and printed materials relating to educational services 
in the fields of business management and leadership; 
all included in class 16.

פרסומים; דהיינו, קטלוגים, חוברות עבודה, ספרי הדרכה,
תמסירים, ספרוני הדרכה לשקופיות, ודברי דפוס המתייחסים
לשרותים חינוכיים בתחום של ניהול עסקים ומנהיגות; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Blanchard Training and Development, Inc.

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

Identification No.: 70202

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
LEADERSHIP 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

SITUATIONAL LEADERSHIP

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218059 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 6203/10/2010



Conducting educational programs, sports clinics, 
basketball tournaments and sports clubs pertaining to 
life skills and the game of basketball to encourage 
positive interaction, understanding, and racial, 
religious and sectarian tolerance among children of 
different races, religions, cultures and backgrounds; 
entertainment services pertaining to life skills and the 
game of basketball to encourage positive interaction, 
understanding, and racial, religious and sectarian 
tolerance among children of different races, religions, 
cultures and backgrounds, namely, sports clinics, 
basketball tournaments and sports clubs; conducting 
educational health awareness programs in the form 
of workshops, sports clinics, retreats and focus 
groups featuring programs pertaining to the 
awareness of HIV/AIDS; all included in class 41.

ניהול של תכניות חינוכיות, תוכניות ספורט, טורנירי כדורסל
ומועדוני ספורט אשר קשורים לכישורי חיים ולמשחק הכדורסל
וזאת על מנת לעודד אינטראקציה חיובית, הבנה, וסובלנות
גזעית ודתית בין ילדים מרקעים גזעיים, דתיים ותרבותיים
שונים; שירותי בידור אשר קשורים לכישורי חיים ולמשחק
הכדורסל וזאת על מנת לעודד אינטראקציה חיובית, הבנה
וסובלנות גזעית ודתית בין ילדים מרקעים גזעיים, דתיים

ותרבותיים שונים, וזאת דרך תוכניות ספורט, טורנירי כדורסל
ומועדוני ספורט; ניהול של תכניות למודעות בריאותית בצורה

של סדנאות, תוכניות ספורט, נופשים וקבוצות מיקוד
;HIV/AIDA המאופיינים בתכניות בהקשר למודעות לנגיף

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PeacePlayers International

Address: Washington DC, U.S.A.

Identification No.: 70203

(District of Columbia)

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

PEACEPLAYERS

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218061 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 6303/10/2010



Prerecorded audio and video tapes, DVD's and CD-
ROM'S featuring instructional material; downloadable 
webcasts and downloadable learning sessions in the 
fields of employee development, business 
management and leadership; all included in class 9.

CD-ROM'S -ו DVD'S ,קלטות אודיו ווידיאו מוקלטות מראש
המציגים חומר הדרכתי; וובקאסטים הניתנים להורדה ומפגשים
לימודיים הניתנים להורדה בתחום של התפתחות עובד, ניהול

עסקים ומנהיגות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Blanchard Training and Development, Inc.

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

Identification No.: 70202

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
LEADERSHIP 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

SITUATIONAL LEADERSHIP

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218069 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 6403/10/2010



Business consultation and needs assessment 
services in the fields of organizational and individual 
change, management practices and leadership skills; 
all included in class 35.

שירותי יעוץ עסקי והערכת צרכים בתחום של שינוי ארגוני
ואישי,מנהגי הנהלה ומיומנויות מנהיגות; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Blanchard Training and Development, Inc.

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

Identification No.: 70202

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
LEADERSHIP 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

SITUATIONAL LEADERSHIP

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218070 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 6503/10/2010



Semi flexible surfaces for construction of shelves, 
panels, stands, furniture; all included in class 20.

לוחות חצי גמישים לבניית מדפים, פנלים, מעמדים, רהיטים;
הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Erez Lavi שם: ארז לביא

Address: 18 Tamari Street, Kiryat Tivon, Israel כתובת : רחוב תמרי 18, קרית מוצקין, ישראל

Identification No.: 2254726מספר זיהוי: 2254726

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldmind Patents

Address: Building 30, P.O.B. 15006, Haifa, 31905, 
MATAM-Advanced Technology Center, Israel

שם: גולדמיינד פטנטים

כתובת : מת"ם - מרכז תעשיות ומדע בניין מס' 30, ת.ד. 15006,
חיפה, 31905, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218077 מספר סימן

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 6603/10/2010



Welding wires and rods of metal for welding; non-
electric cables and wires of metal; welding and 
soldering wires of metal; ropes of metal, hangers, 
belts, bands and straps all made of metal for lifting 
and conveying of loads; all included in class 6.

חוטי ריתוך ומוטות של מתכת לצורך ריתוך; כבלים לא
חשמליים וחוטים ממתכת; חוטי ריתוך והלחמה ממתכת;

חבלים ממתכת; קולבים, חגורות, אגדים ורצועות העשויות כולן
ממתכת לצורך הגבהה והעברה של מטענים; הנכללים כולם

בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: GEBZE KOCAELI, Turkey

Identification No.: 70205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
EXPRESS WELD, 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. 218102 מספר סימן

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 6703/10/2010



Welding electrodes; electric arc welding apparatus; 
electric soldering irons and welding torches for 
electrical welding and soldering machines; electric 
arc cutting apparatus; all including in class 9.

אלקטרודות לריתוך; התקנים חשמליים לריתוך בקשת;
מלחמים חשמליים ומבערים לריתוך לצורך מכונות חשמליות
לריתוך והלחמה; התקנים חשמליים לחיתוך בקשת; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: GEBZE KOCAELI, Turkey

Identification No.: 70205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
EXPRESS WELD, 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. 218103 מספר סימן

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 6803/10/2010



Welding machines; all included in class 7. מכונות ריתוך; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: GEBZE KOCAELI, Turkey

Identification No.: 70205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
EXPRESS WELD, 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. 218105 מספר סימן

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 6903/10/2010



Alcoholic beverages, namely vodka; all included in 
class 33

משקאות אלכוהליים, דהיינו וודקה; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostiu "Chestnaya Vodochnaya 
Kompaniya"

Address: Dmitrov, Moscow, Russian Federation

Identification No.: 70207

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the transliteration of the Russian 
phrase VODKA NASTOYASCHAYA, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף בשפה
VODKA הרוסית שתעתיקו האנגליהוא

NASTOYASCHAYA, 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. 218106 מספר סימן

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 7003/10/2010



Furniture, tables, desktops, mirrors and picture 
frames; all included in class 20.

רהיטים, שולחנות, שולחני עבודה, מראות ומסגרות לתמונות;
הכל נכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Powermat Ltd. שם: פאורמט בע"מ

Address: Kiryat Tikshoret, Neve Ilan, 90850, Israel כתובת : קרית תקשורת, נווה אילן, 90850, ישראל

Identification No.: 69586מספר זיהוי: 69586

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

Trade Mark No. 218107 מספר סימן

Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 7103/10/2010



Building materials, work surfaces and surface-
covering materials, including walls and floors; all 
included in class 19.

חומרי בנין, משטחי עבודה וחומרים המצפים משטחים, לרבות
קירות ורצפות; הכל נכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Powermat Ltd. שם: פאורמט בע"מ

Address:  ,ישראל90850קרית תקשורת, נווה אילן , כתובת : קרית תקשורת, נווה אילן, 90850, ישראל

Identification No.: 69586מספר זיהוי: 69586

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

Trade Mark No. 218108 מספר סימן

Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 7203/10/2010



Aerials; battery charging apparatus; consumer type 
power supplies; electrical power supply apparatus 
(other than generators); electric power supply units 
electric relays; electrical transmitters; furniture 
especially made for laboratories; inductive electrical 
apparatus; induction transmitters; masts for wireless 
aerials; power modules; power supply apparatus 
(transformers); power supply devices for battery 
chargers; readers (data processing equipment); 
receivers (audio-and video-); sockets, plugs and 
other contacts (electric connection); transformers 
(electricity); transmitters of electronic signals; 
wireless apparatus; all included in class 9.

אנטנות; מטענים לסוללות חשמליות; ספקי כוח לצרכן; התקנים
לאספקת כוח חשמלי (שאינם גנראטורים); יחידות לאספקת
כוח חשמלי; ממסרים חשמליים; משדרים חשמליים; רהיטים
המיוצרים במיוחד עבור מעבדות; ציוד חשמלי השראתי;

משדרים השראיים; תורנים עבור אנטנות אלחוטיים; מודולות
כוח; התקנים לאספקת כוח (שנאיים); התקנים לאספקת כוח
עבור מטעני סוללות; קוראים (ציוד לעיבוד נתונים); מקלטים

(קולי ווידאו); שקעים, תקעים ומגעים אחרים (חיבורים
חשמליים); שנאיים (חשמל); משדרי אותות אלקטרוניים;

התקנים אלחוטיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Powermat Ltd. שם: פאורמט בע"מ

Address:  ,ישראל90850קרית תקשורת, נווה אילן , כתובת : קרית תקשורת, נווה אילן, 90850, ישראל

Identification No.: 69586מספר זיהוי: 69586

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

Trade Mark No. 218109 מספר סימן

Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 7303/10/2010



Class: 42 סוג: 42

France , 24/07/2008, No. 083590550 צרפת , 24/07/2008 , מספר 083590550

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; rental of 
computers, computer programs or peripheral 
equipment for computers; engineering services and 
technical consulting on design of products and 
production means or operational sequencing of 
industrial processes; software design, updating and 
maintenance services; technical assistance services 
to personalize software to adapt the said software to 
the specific requirements arising out of a customer's 
area of activity and working methods; consulting 
services in the field of computing; all included in class 
42.

שירותי תכנות מחשב; השכרת מחשבים, תכניות מחשב או ציוד
היקפי למחשבים; שירותי הנדסה וייעוץ טכני לעיצוב של מוצרים
ואמצעי ייצור או סידור תפעולי של תהליכים תעשייתיים; שירותי
עיצוב, עדכון ואחזקת תכנה; שירותי סיוע טכני להתאמת תכנה

באופן אישי כדי להתאים את התכנה המוזכרת לדרישות
ספציפיות העולות מתחום הפעילות ושיטות העבודה של

הלקוח; שירותי ייעוץ בתחום של מחשוב; הנכללים כולם בסוג
.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DASSAULT SYSTEMES

Address: 10 rue Marcel Dassault, VELIZY 
VILLACOUBLAY, 78140, France

Identification No.: 800024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ENOVIA

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218125 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 7403/10/2010



Alcoholic beverages, namely vodka; all included in 
class 33

משקאות אלכוהליים, דהיינו וודקה; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostiu "Chestnaya Vodochnaya 
Kompaniya"

Address: Dmitrov, Moscow, Russian Federation

Identification No.: 70207

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

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

BOGKA 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. 218161 מספר סימן

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 7503/10/2010



Alcoholic beverages; all included in class 33 משקאות אלכוהליים; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostiu "Chestnaya Vodochnaya 
Kompaniya"

Address: Dmitrov, Moscow, Russian Federation

Identification No.: 70207

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות B 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. 218162 מספר סימן

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 7603/10/2010



Alcoholic beverages; all included in class 33 משקאות אלכוהליים; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostiu "Chestnaya Vodochnaya 
Kompaniya"

Address: Dmitrov, Moscow, Russian Federation

Identification No.: 70207

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

FATHER'S OLD BARREL

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218163 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 7703/10/2010



Alcoholic beverages; all included in class 33. משקאות אלכוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostiu "Chestnaya Vodochnaya 
Kompaniya"

Address: Dmitrov, Moscow, Russian Federation

Identification No.: 70207

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

DAVODKA

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218164 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 7803/10/2010



Pharmaceuticals and medical preparations for the 
treatment and/or prevention of metabolic disorders 
and/or endocrinoses; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ותכשירים רפואיים לטיפול ו/או מניעה מחלות
מטבוליות ו/או אנדוקרוניות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: 145 Bialik Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ביאליק 145, רמת גן, ישראל

Identification No.: 510457666מספר זיהוי: 510457666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Levit - Law Office

Address: 19 Rothchild St., Tel Aviv, 66881, Israel

שם: עדי לויט - עורכי דין

כתובת : רחוב רוטשילד 19, תל אביב, 66881, ישראל

סטטור
STATOR

Application Date 11/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218183 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 7903/10/2010



Motors and engines except for land vehicles; spark 
plugs; spark plug ignition wires; wire kits comprised 
of looms, retainer clips, extension tubes, heat shields 
and boots for use with spark plug ignition wires; 
electric ignition coils; ignition devices for engines; 
parts and fittings for the aforesaid goods; all included 
in class 7.

מכונות ומנועים למעט עבור כלי רכב יבשתיים; מצתי ניצוצות;
חוטי הצתת מצתי ניצוצות; ערכות חוטים הכוללות טוויה,

מהדקי אחזקה, צינורות הארכה, מגיני חום ובוטס עבור שימוש
להצתת חוטי מצתי ניצוצות; סלילי הצתה חשמליות; מתקני
הצתה למנועים; חלקים ותואמים לטובין דלעיל; כל הסחורות

נכללות בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Honeywell International Inc.

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

Identification No.: 46013

(Delaware 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

AUTOLITE

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218226 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 8003/10/2010



Skin care products, cosmetics and makeup; all 
included in class 3.

מוצרי טיפוח עור, תמרוקים ואיפור; 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 PHOTOREADY

Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218239 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 8103/10/2010



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

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

לטיפול וטיפוח של הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם כלולים
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PHARMA GURI LTD. שם: פרמה גורי בע"מ

Address: P.O.B. 15164, Rishon Lezion, 75051, Israel כתובת : ת.ד. 15164, ראשון לציון, 75051, ישראל

Identification No.: 43180מספר זיהוי: 43180

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

אומני
OMNI

Application Date 13/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218255 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 8203/10/2010



Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; 
flavored drinking water; vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; energy drinks; natural and organic beverages; 
all included in class 32.

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

להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי
ירקות; משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; משקאות
אנרגיה; משקאות טבעיים ואורגניים; כולם כלולים  בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PHARMA GURI LTD. שם: פרמה גורי בע"מ

Address: P.O.B. 15164, Rishon Lezion, 75051, Israel כתובת : ת.ד. 15164, ראשון לציון, 75051, ישראל

Identification No.: 43180מספר זיהוי: 43180

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

אומני
OMNI

Application Date 13/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218257 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 8303/10/2010



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; pasta; snacks, 
ready-made meals; salad dressings; nutritional 
supplements not for medical use included in this 
class; health snacks not for medical use; natural and 
organic foodstuff included in this class; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים
(נותני טעם); תבלינים; קרח; פסטות; חטיפים; ארוחות מוכנות;
רטבים לסלט; תוספים תזונתיים שאינם עבור שימוש רפואי
הכלולים בסוג זה;  ממתיקים טבעיים; חטיפי בריאות שאינם
עבור שימוש רפואי; דברי מזון טבעיים ואורגניים הכלולים בסוג

זה; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PHARMA GURI LTD. שם: פרמה גורי בע"מ

Address: P.O.B. 15164, Rishon Lezion, 75051, Israel כתובת : ת.ד. 15164, ראשון לציון, 75051, ישראל

Identification No.: 43180מספר זיהוי: 43180

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

אומני
OMNI

Application Date 13/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218258 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 8403/10/2010



educational and cultural services for people with 
special needs; all of tem included in class 41.

שירותי חינוך ותרבות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים; כולם
נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EKSTEIN HOUSE LTD שם: בית אקשטיין בע"מ

Address: P.O.B. 22, BINYAMINA, Israel כתובת : דרך זכרון, ת.ד. 22, בנימינה-ג.עדה, 30500, ישראל

Identification No.: 511542144מספר זיהוי: 511542144

חברה פרטית

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 words בית and אנשים מיוחדים, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בית ו-
אנשים מיוחדים, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218368 מספר סימן

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 8503/10/2010



Electronic cigarette; rechargeable electronic 
appliance shaped as a cigarette, cigar or a pipe; 
parts and accessories for the abovementioned 
goods; all included in class 34.

סיגריה אלקטרונית; מכשיר אלקטרוני נטען דמוי סיגריה, סיגר
או מקטרת; חלקים ואביזרים לטובין המפורטים; הנכללים כולם

בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AB-BA-CO ISRAEL LTD שם: אב-בא-קו ישראל בע"מ

Address: Kefar-Gil'adi  37, Tel-Aviv-Yafo, Israel כתובת : כפר גלעדי 37, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514083898מספר זיהוי: 514083898

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GREEN SMOKE

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218400 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 8603/10/2010



Electronic cigarette; rechargeable electronic 
appliance shaped as a cigarette, cigar or a pipe; 
parts and accessories for the abovementioned 
goods; all included in class 34.

סיגריה אלקטרונית; מכשיר אלקטרוני נטען דמוי סיגריה, סיגר
או מקטרת; חלקים ואביזרים לטובין המפורטים לעיל; הנכללים

כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AB-BA-CO ISRAEL LTD שם: אב-בא-קו ישראל בע"מ

Address:  תל אביב-יפו, ישראל37כפר גלעדי , כתובת : כפר גלעדי 37, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514083898מספר זיהוי: 514083898

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

PIZGA

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218409 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 8703/10/2010



Electronic cigarette; rechargeable electronic 
appliance shaped as a cigarette, cigar or a pipe; 
parts and accessories for the abovementioned 
goods; all included in class 34.

סיגריה אלקטרונית; מכשיר אלקטרוני נטען דמוי סיגריה, סיגר
או מקטרת; חלקים ואביזרים לטובין המפורטים לעיל; הנכללים

כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AB-BA-CO ISRAEL LTD שם: אב-בא-קו ישראל בע"מ

Address:  תל אביב-יפו, ישראל37כפר גלעדי , כתובת : כפר גלעדי 37, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514083898מספר זיהוי: 514083898

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

ABBACO

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218410 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 8803/10/2010



Class: 28 סוג: 28

European Community Trade Mark , 05/08/2008, No. 
007 134 398

איחוד האירופי לסימני מסחר , 05/08/2008 , מספר 398 134
007

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)

Games and toys; decorations for Christmas trees; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים; קישוטים עבור עצי חג המולד; הנכללים
כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ravensburger AG

Address: Robert-Bosch-St. 1, 88214 Ravensburg, 
Germany

Identification No.: 800045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PREMIUM ,PUZZLE ,TECHNOLOGY בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218425 מספר סימן

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 8903/10/2010



Photovoltaic cells; modules, namely, photovoltaic 
modules and solar cell modules; panels, namely, 
photovoltaic panels and solar cell panels; solar 
batteries; solar cells; photovoltaic solar-thermal 
hybrid modules; electronic sensors for measuring 
solar radiation; apparatus for converting electronic 
radiation to electrical energy, namely, photovoltaic 
roofing members and photovoltaic cladding panels; 
all included in class 9.

תאים פוטוולטאיים; מודולים, דהיינו, מודולים פוטוולטאיים
ומודולים של תא סולארי; פנלים, דהיינו, פנלים פוטוולטאיים
ופנלים של תא סולארי; סוללות סולאריות; תאים סולאריים;
מודולים היברידיים פוטוולטאיים סולאריים-תרמיים; חיישנים
אלקטרוניים למדידת קרינה סולארית; מכשירים להמרת קרינה
חשמלית לאנרגיה חשמלית, דהיינו, חלקי גג פוטוולטאיים

ופנלים פוטוולטאיים מגינים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SunPower Corporation

Address: 3939 North 1st Street, San Jose, California 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800044

(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

SUNPOWER

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218426 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 9003/10/2010



Beauty and hygiene services, massage, day spa 
services; all included in class 44

שירותי יופי והגיינה, עיסויים, שירותי ספא; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

Address: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New 
York, 10604, U.S.A.

Identification No.: 800052

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

AWAY

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218470 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 9103/10/2010



Services for providing food by way of coffee shops, 
bars and brasseries; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון בדרך של בתי קפה, ברים וברסרי;
הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HAVANA YAYINCILIK TURIZM VE GIDA 
PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Esentepe Mah. Kardesler Sok. No: 42/1 Sisli, 
Istanbul, Turkey

Identification No.: 800015

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 BAR, CAFFE and 
BRASSERIE, but in the combination of the mark.

,CAFFE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BAR ו-BRASSERIE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218482 מספר סימן

Application Date 21/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 9203/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
cardio-vascular system, diabetes and metabolic 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות של מערכת הלב וכלי הדם,
סוכרת והפרעות מטבוליות; 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 services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RASIVAL

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218489 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 9303/10/2010



Biometric, Electric, electronic and electromechanical 
locks and lock goods; Biometric and 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; Biometric access control 
readers; units for programming locks, lock cylinders, 
keys, biometric sensors readers, key cards and key 
card readers; Apparatus for measuring biomagnetic 
signals; Biometric, electronic and magnetic sensors; 
apparatus and instruments for signaling 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; 
biometric and magnetic data carriers and computer 
software; all included in class 9.

מנעולים וציוד נעילה ביומטריים (תכונות ביולוגיות של
המשתמש), חשמליים, אלקטרוניים ואלקטרו מכאניים;
צילינדרים למנעולים ביומטריים ולאקטרונים; משטחים

חשמליים בולטים, מגנטים לדלתות, מפתחות אלקטרוניים,
כרטיסי מפתח, הכוללים גם, קוראי כרטיסים אלקטרוניים או
מגנטים לבקרת גישה וקוראי כרטיסים חכמים; קוראי נתונים
ביומטריים לבקרת גישה; יחידות לתכנות מנעולים, צילינדרים
לנעילה, מפתחות, קוראי נתונים ביומטרים, כרטיסי מפתח,
וקוראי כרטיסי מפתח; מכשירים למדידת סימנים ביומטרים;
חיישנים ביומטריים, 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 ביומטריים, 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

Trade Mark No. 218508 מספר סימן

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 9403/10/2010



Edible oils; olive oil; dried or processed fruits and 
vegetables; jams and compotes; snack mainly based 
on fruits, vegetables, nuts, soy, seeds or dairy 
ingredients; all included in class 29.

שמנים למאכל; שמן זית; פירות וירקות מיובשים או מעובדים;
ריבות ומרקחות; חטיפים המבוססים בעיקר על פירות, ירקות,
אגוזים, סויה, זרעונים, חלבונים, או רכיבים חלביים; הנכללים

כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Super-Pharm (Israel) Ltd. שם:  סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר פארם, רח' שנקר 16, הרצליה, 46725,
ישראל

Identification No.: 69966מספר זיהוי: 69966

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 218511 מספר סימן

Application Date 02/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 9503/10/2010



Class: 41 סוג: 41

Germany , 21/08/2008, No. 302008054703 גרמניה , 21/08/2008 , מספר 302008054703

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, training; entertainment, organization and 
implementation of cultural and/or sporting events in 
the fields of hairdressing and cosmetics, motion 
picture rental and transparent slide rental, publication 
and issuing of books and magazines; all included in 
class 41.

חינוך, הכשרה; בידור, ארגון ויישום של אירועים תרבותייים ו/או
ספורטיביים בתחומים של עיצוב שיער וקוסמטיקה, השכרת

סרטי קולנוע והשכרת שקפים שקופים, פרסום והוצאה לאור של
ספרים ומגזינים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218530 מספר סימן

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 9603/10/2010



Class: 44 סוג: 44

Germany , 21/08/2008, No. 302008054703 גרמניה , 21/08/2008 , מספר 302008054703

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)

Services of a hairdresser, services of a beauty 
parlour, services of a hairdressing salon, as far as 
contained in class 44; professional consultancy in the 
field of body and beauty care via the Internet; all 
included in class 44.

שירותי עיציוב שיער, שירותי סלון יופי, שירותי סלון תסרוקות,
הכלולים בסוג 44; ייעוץ מקצועי בתחום של טיפוח הגוף והיופי

דרך האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218531 מספר סימן

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 9703/10/2010



Class: 3 סוג: 3

Germany , 21/08/2008, No. 302008054703 גרמניה , 21/08/2008 , מספר 302008054703

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, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices; all included in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה,
תרחיצים לשיער, משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218533 מספר סימן

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 9803/10/2010



Treatments and cosmetic products; all included in 
class 3.

מוצרי טיפוח וקוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dr. Fred Rosengart שם: ד"ר פרד רוזנגרט

Address: 12 Turmus Street Ramat Poleg, Netanya, Israel כתובת : רחוב תורמוס 12 רמת פולג, נתניה, ישראל

Identification No.: 11928827מספר זיהוי: 11928827

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Bar Kochva Doron, Law Officees

Address:

שם: ד"ר בר כוכבא דורון, עורכי דין

כתובת : מבצע קדש 2, גבעת שמואל, 51045, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218536 מספר סימן

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 9903/10/2010



Restaurants, self-service restaurants, fast-food 
restaurants; all included in class 43.

מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, מסעדות למזון מהיר;
הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRM FRANQUIA LTDA

Address: Rua Henrique Valadares 23 / sala 1204, Centro, 
Rio de Janeiro, RJ, 20231030, Brazil

Identification No.: 800062

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

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

Trade Mark No. 218541 מספר סימן

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 10003/10/2010



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

מיכלי וכלי בית או מטבח (למעט מתכת יקרה או מצופה
במתכת יקרה); מסרקים וספוגים; מברשות (למעט מכחולים);
חומרים לייצור מברשות; פריטים לצורכי ניקוי; צמר פלדה;
זכוכית לא מעובד או מעובד חלקי (למעט זכוכית המשמשת

בניה); כלי זכוכית, כלי חרסינה וכלי חרס שאינן נכללים בסוגים
אחרים; הכל נכלל בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rudolf Leiner GmbH

Address: Porschestrasse 7, St. Pölten, 3100, Austria, 
Austria

Identification No.: 800065

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

Trade Mark No. 218595 מספר סימן

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 10103/10/2010



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

מנגנון עבור תאורה, חימום, ייצור אדים, בישול, קירור, ייבוש,
אוורור, אספקת מים וצורכי תברואה; הכל נכלל בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rudolf Leiner GmbH

Address: Porschestrasse 7, St. Pölten, 3100, Austria, 
Austria

Identification No.: 800065

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

Trade Mark No. 218596 מספר סימן

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 10203/10/2010



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 plastic; all included in Class 20.

ריהוט, מראות, מסגרות לתמונות; טובין (שאינם נכללים בסוגים
אחרים) העשויים מעץ, שעם, קנה סוף, דוקרן זרד, קרן, עצם,
שנהב, מזיפה, צדף, ענבר, צדפת הפנינים, מרשאום ותחליפים
לכל החומרים האלו, או טובין העשויים מפלסטיק; הכל נכלל

בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rudolf Leiner GmbH

Address: Porschestrasse 7, St. Pölten, 3100, Austria, 
Austria

Identification No.: 800065

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

Trade Mark No. 218597 מספר סימן

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 10303/10/2010



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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PREVIJECT

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218645 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 10403/10/2010



Telephone sets; Wireless telephone sets; Portable 
communications apparatus; Mobile phones; MPEG 
audio layer-3 [MP3] players; Television receivers; 
Universal Serial Bus [USB] drives; Digital Media 
Broadcasting [DMB] players; Headsets for mobile 
phones; Portable Chargers; Monitors for computer; 
Lap Top computers; Computers; Digital Versatile 
Disc [DVD] players; Portable hard disk drives; 
Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication; 
Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; Computer Software for Mobile  
phones; Digital Versatile Disc [DVD] players for 
Home theaters; Speakers for Home theaters; Audio-
Video [AV] receivers for Home theaters; Projectors 
for Home theaters; Bluetooth headsets; all included 
in class 9.

מערכות טלפון; מערכות טלפון אלחוטיות; ציוד תקשורת נייד;
טלפונים ניידים; נגני שמע MPEG רובד3- (MP3); מקלטי

טלוויזיה; כונני אפיק העברת נתונים אוניברסאלי (USB); נגני
שידור מדיה דיגיטאלית (DMB); אוזניות לטלפונים ניידים;

מטענים ניידים; מסכים למחשבים; מחשבים ניידים; מחשבים;
נגני דיסק דיגיטאלי רב תכליתי (DVD); כווני דיסק קשיח
ניידים; ציוד להקלטה,שידור או שיעתוק של צלילי או תמונה
לשימוש בטלקומוניקציה; ציוד להקלטה, שידור או שיעתוק
לצליל או תמונה; תוכנת מחשב לטלפונים ניידים; נגני דיסק
דיגיטאלי רב תכליתי (DVD) לקולנוע ביתי; רמקולים לקולנוע
ביתי; מקלטי שמע-וידאו לקולנוע ביתי; מקרנים לקולנוע ביתי;

אוזניות Bluetooth; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 59901

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

Democratic People's Republic of Korea , 08/12/2008, 
No.  40-2008-0056889

צפון קוריאה , 08/12/2008 , מספר -40-2008
;x20#&0056889

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)

Name Alert

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218646 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 10503/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, oncological diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות אימונולוגיות,
במחלות והפרעות נוירולוגיות, במחלות והפרעות אונקולוגיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

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

INTIDEN

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218651 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 10603/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, oncological diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות אימונולוגיות,
במחלות והפרעות נוירולוגיות, במחלות והפרעות אונקולוגיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

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

IMPETREVE

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218652 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 10703/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, oncological diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות אימונולוגיות,
במחלות והפרעות נוירולוגיות, במחלות והפרעות אונקולוגיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

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

ARTUSTO

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218655 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 10803/10/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 12/08/2008, No. 77545029 ארה"ב , 12/08/2008 , מספר 77545029

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)

USB compatible computer and electronic devices, 
namely computers and computer hardware, 
integrated circuits, television set top boxes, computer 
game consoles, computer peripherals; USB 
compatible consumer electronics equipment, namely, 
cameras, camcorders, audio and video recorders and 
players, MP3 players, CD players, DVD players, 
cellular phones, personal digital assistants; USB 
compatible global positioning systems consisting of 
computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; and USB 
compatible electronic measurement and test 
instruments for designing and testing the features, 
compatibility, interoperability, functionality, 
compliance and adherence to industry of the 
foregoing devices, USB compatible components and 
systems; computer cables and connectors; computer 
software specifically designed to control the 
operation of USB compatible host and devices and 
for use in the operation of all of the foregoing; USB 
compatible computer software for testing the 
features, compatibility, interoperability, functionality, 
compliance and adherence to industry standards of 
computers, electronics and telecommunications 
products; all included in class 9.

מחשבים והתקנים אלקטרוניים תואמי USB, שהם מחשבים
וחומרת מחשב, מעגלים מוכללים, תיבות מערכת טלוויזיה,
קונסולות משחק מחשב, ציוד היקפי למחשב; ציוד אלקטרוני

תואם USB לצרכן, שהוא מצלמות, מצלמות וידאו, נגני ומקליטי
אודיו ווידאו, נגני MP3, נגני CD, נגני DVD, טלפונים

סלולריים, עזרים דיגיטליים אישיים; מערכות GPS תואמות
USB המורכבות ממחשבים, תוכנת מחשב, משדרים, מקלטים,
והתקני ממשק רשת; וכלי מדידה ובחינה אלקטרוניים תואמי
USB לתכנון ובחינה של תכונות, תאימות, הדדיות, תפקודיות,
היענות ודבקות לתקנים התעשייתיים של המתקנים, הרכיבים
תואמי USB והמערכות הנ"ל; כבלי מחשב ומחברים; תוכנת

מחשב המעוצבת במיוחד לשליטה על פעולה של שרת
ומתקנים תואמי USB ולשימוש בהפעלת כל הסחורות הנ"ל;
תוכנת מחשב תואמת USB לבחינה של תכונות, תאימות,

הדדיות, תפקודיות, היענות ודבקות לתקנים התעשייתיים של
מחשבים, אלקטרוניקה ומוצרי טלקומוניקציה; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SUPERSPEED, CERTIFIED ו-USB 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. 218670 מספר סימן

Application Date 10/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 10903/10/2010



Owners

Name: Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, OR, U.S.A.

Identification No.: 800074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ה תשרי תשע"א - 11003/10/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 12/08/2008, No. 77545055 ארה"ב , 12/08/2008 , מספר 77545055

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 testing of USB compatible products for 
third parties, namely USB compatible computers, 
electronic and telecommunication products; all 
included in class 42.

תכנון ובחינה של מוצרים תואמי USB עבור צד שלישי, שהם
;USB מחשבים, אלקטרוניקה ומוצרי טלקומוניקציה תואמי

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, OR, U.S.A.

Identification No.: 800074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 SUPERSPEED, 
CERTIFIED and USB separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SUPERSPEED, CERTIFIED ו-USB 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. 218671 מספר סימן

Application Date 10/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 11103/10/2010



Fertilizers, food additives and chemicals used in 
industry ; all included in class 1

דשנים, תוספים לתעשיית מזון, וחומרים כימיים המשמשים
בתעשייה ; הנכללים כולם בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HAIFA CHEMICALS LTD. שם: חיפה כימיקלים בע"מ

Address: P.O.B. 10809, Haifa, Israel כתובת : ת.ד. 10809, חיפה, ישראל

Identification No.: 520039454מספר זיהוי: 520039454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218687 מספר סימן

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 11203/10/2010



Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms; all included in class 43.

שירותי מלון, בר ומסעדה; שירותים להזמנת חדרים; הנכללים
כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Park Hospitality Worldwide LLC

Address: Carlson Parkway, P.O.B. 59159, Minneapolis, 
MN, 55459, U.S.A.

Identification No.: 800075

(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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218692 מספר סימן

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 11303/10/2010



Culinary apparatus; household or kitchen utensils 
and containers, in particular baking tins, baking 
sheets and cake scoops, cake grilles, sieves; 
brushes (except paint brushes), especially cake and 
cooking brushes; baking utensils, namely spatulas, 
cake-decorating utensils, piping bags, tart rings, 
apparatus for decorating cakes and tarts; glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes; all included in class 21.

מכשירים קולינאריים; כלים ומיכלים למשק בית או מטבח,
במיוחד תבניות אפיה, ניירות אפיה ומצקות לעוגה, רשתות
לעוגה, מסננות; מברשות (למעט מברשות צבע), במיוחד

מברשות לעוגה ובישול; כלי אפיה, דהיינו מריות, כלים לקישוט
עוגות, שקיות זילוף, טבעות לטארט, מכשירים לקישוט עוגות
וטארטים; כלי זכוכית, פורצלן וכלי חרס שאינם נכללים בסוגים

אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: W. F. Kaiser u. Co. GmbH

Address: Werner-von-Siemens-Str. 28, 65582 Diez/Lahn, 
Germany

Identification No.: 800095

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 ORIGINAL separately, but 
in the combination of the mark.

ORIGINAL 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. 218768 מספר סימן

Application Date 17/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 11403/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של מערכת הלב
וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Identification No.: 34942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

TWYNSTA

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218772 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 11503/10/2010



Ready to eat snack foods included in class 30. חטיפי מזון מוכנים לאכילה הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: P.O.B. 904, Beit Shemesh, 99000, Israel כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת.
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

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

Trade Mark No. 218834 מספר סימן

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 11603/10/2010



Gril flavoured leady to eat snack foods; included in 
class 30.

חטיפי מזון מוכנים לאכילה בטעם גריל; הנכללים בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: P.O.B. 904, Beit Shemesh, 99000, Israel כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת.
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

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 גריל separately, but in the
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218835 מספר סימן

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 11703/10/2010



Falafel-flavored ready to eat snack foods; included in 
class 30

חטיפי מזון מוכנים לאכילה  בטעם פלאפל; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: P.O.B. 904, Beit Shemesh, 99000, Israel כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת.
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

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

Trade Mark No. 218836 מספר סימן

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 11803/10/2010



Onion-flavoured ready to eat snack foods; included in 
class 30.

חטיפי מזון מוכנים לאכילה בטעם בצל; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: P.O.B. 904, Beit Shemesh, 99000, Israel כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת.
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

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

Trade Mark No. 218837 מספר סימן

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 11903/10/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 21/08/2008, No. 77/553,137 ארה"ב , 21/08/2008 , מספר 77/553,137

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)

Testing services, namely performing testing, 
interoperability and performance verification of 
products and solutions of others, including servers, 
storage and networking interfaces, and protocols; 
and providing solutions to correct errors found in the 
products of others, including debug, analysis and 
regression information; all included in class 42.

שירותי בדיקה, דהיינו ביצוע בדיקה, שילוב רשתות קשר
ואימות ביצוע של מוצרים ופתרונות של אחרים, כולל שרתים,
ממשקי אחסון ורישות, ופרוטוקולים; ואספקת פתרונות לתיקון
טעויות שנמצאו במוצרים של אחרים, כולל מידע ניפוי באגים,

ניתוח ונסיגה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JDS Uniphase Corporation

Address: 430 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 46192

(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

MEDUSA LABS

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218840 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 12003/10/2010



Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 21/08/2008, No. 77/553,137 ארה"ב , 21/08/2008 , מספר 77/553,137

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, namely conducting courses, 
seminars, and workshops in the fields of design, 
development, testing and support of computer 
hardware and software for the management, 
analysis, troubleshooting, measuring and monitoring 
of storage area networks, computer networks and 
communication networks; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו עריכת קורסים, סמינרים, וסדנאות בתחום
העיצוב, תכנון, בדיקה ותמיכה בחומרה ותוכנת מחשבים

לניהול, ניתוח, איתור וטיפול בבעיות, מדידה וניטור של רשתות
אזורי אחסון, רשתות מחשב ורשתות תקשורת; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JDS Uniphase Corporation

Address: 430 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 46192

(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

MEDUSA LABS

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218842 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 12103/10/2010



Firearms; all included in class 13 כלי נשק; הנכללים כולם בסוג 13

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SILVER SHADOW ADVANCED SECURITY 
SYSTEMS LTD.

שם: סילבר שדאו מערכות בטחוניות מתקדמות בע"מ

Address: 4 Hachoresh Road, P.O.B. 12197, Yehud, 
56470, Israel

כתובת : דרך החורש 4, בנין אפריקה ישראל, ת.ד. 12197, יהוד,
56470, ישראל

Identification No.: 512149469מספר זיהוי: 512149469

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

מטריקס
MATRIX

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218843 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 12203/10/2010



Firearms; all included in class 13. כלי נשק; הנכללים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SILVER SHADOW ADVANCED SECURITY 
SYSTEMS LTD.

שם: סילבר שדאו מערכות בטחוניות מתקדמות בע"מ

Address: 4 Hachoresh Road, P.O.B. 12197, Yehud, 
56470, Israel

כתובת : דרך החורש 4, בנין אפריקה ישראל, ת.ד. 12197, יהוד,
56470, ישראל

Identification No.: 512149469מספר זיהוי: 512149469

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

תמנע
TIMNA

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218844 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 12303/10/2010



Firearms; all included in class 13. כלי נשק; הנכללים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SILVER SHADOW ADVANCED SECURITY 
SYSTEMS LTD.

שם: סילבר שדאו מערכות בטחוניות מתקדמות בע"מ

Address: 4 Hachoresh Road, P.O.B. 12197, Yehud, 
56470, Israel

כתובת : דרך החורש 4, בנין אפריקה ישראל, ת.ד. 12197, יהוד,
56470, ישראל

Identification No.: 512149469מספר זיהוי: 512149469

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

כרמל
CARMEL

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218845 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 12403/10/2010



Firearms; all included in class 13. כלי נשק; הנכללים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SILVER SHADOW ADVANCED SECURITY 
SYSTEMS LTD.

שם: סילבר שדאו מערכות בטחוניות מתקדמות בע"מ

Address: 4 Hachoresh Road, P.O.B. 12197, Yehud, 
56470, Israel

כתובת : דרך החורש 4, בנין אפריקה ישראל, ת.ד. 12197, יהוד,
56470, ישראל

Identification No.: 512149469מספר זיהוי: 512149469

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

גלבוע
GILBOA

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218846 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 12503/10/2010



Firearms; all included in class 13. כלי נשק; הנכללים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SILVER SHADOW ADVANCED SECURITY 
SYSTEMS LTD.

שם: סילבר שדאו מערכות בטחוניות מתקדמות בע"מ

Address: 4 Hachoresh Road, P.O.B. 12197, Yehud, 
56470, Israel

כתובת : דרך החורש 4, בנין אפריקה ישראל, ת.ד. 12197, יהוד,
56470, ישראל

Identification No.: 512149469מספר זיהוי: 512149469

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

ארמגדון
ARMAGEDDON

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218847 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 12603/10/2010



Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, skin 
care products, hair lotions; makeup, dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים, בישום, שמנים אתריים, תמרוקים, מוצרים לטיפוח
העור, תחליבי שיער; מייק-אפ, תכשירים לניקוי שיניים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

BROW 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

REVLON BROW FANTASY

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218888 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 12703/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, oncological diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות אימונולוגיות,
מחלות והפרעות נוירולוגיות ומחלות והפרעות אונקולוגיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

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

Trade Mark No. 218893 מספר סימן

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 12803/10/2010



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: Fratelli Fantini S.p.A.

Address: VIa M. Buonarroti 4, Pella NO, 28010, Italy

Identification No.: 800057

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

FANTINI

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218905 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 12903/10/2010



All goods included in class 30. כל הסחורות הנכללות בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: P.O.B. 904, Beit Shemesh, 99000, Israel כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת.
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

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

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

הסימן מוגבל לצבעים לבן ואדום הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218906 מספר סימן

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 13003/10/2010



All goods incldued in class 30. כל הסחורות הנכללות בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: P.O.B. 904, Beit Shemesh, 99000, Israel כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת.
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

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

Trade Mark No. 218907 מספר סימן

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 13103/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Germany , 02/09/2008, No. 302008056979.4/44 גרמניה , 02/09/2008 , מספר 302008056979.4/44

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 medical and health care purposes; all 
included in Class 9.

תוכנה למטרות שירותי בריאות ורפואה מקצועיים; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA 
DEUTSCHLAND GmbH

Address: Else Kroner Strasse 1, Bad Homburg, Germany

Identification No.: 63942

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

Dia-PhoCal

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218923 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 13203/10/2010



Class: 44 סוג: 44

Germany , 02/09/2008, No. 302008056979.4/44 גרמניה , 02/09/2008 , מספר 302008056979.4/44

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 analysis in connection with the treatment of 
individual persons; all included in Class 44.

אנליזה רפואית בקשר עם טיפול אישי של אנשים; הנכללים
כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA 
DEUTSCHLAND GmbH

Address: Else Kroner Strasse 1, Bad Homburg, Germany

Identification No.: 63942

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

Dia-PhoCal

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218924 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 13303/10/2010



Class: 41 סוג: 41

Germany , 02/09/2008, No. 302008056979.4/44 גרמניה , 02/09/2008 , מספר 302008056979.4/44

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, training and further education in the 
medical and health care professional field; all 
included in Class 41.

השכלה,  הכשרה וחינוך מתקדם בתחום בריאות ורפואה
מקצועיים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA 
DEUTSCHLAND GmbH

Address: Else Kroner Strasse 1, Bad Homburg, Germany

Identification No.: 63942

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

Dia-PhoCal

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218925 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 13403/10/2010



Computer hardware and software;  Communication 
and computer networks; Computer software for use 
in providing financial information and management of 
financial services.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 machine 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus ; all included in class 9

תוכנת וחומרת מחשב; תקשורת ורשתות מחשבים; תוכנות
מחשבים המשמשות באספקת  מידע ובניהול של שירותים
פיננסים.  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

Ownersבעלים

Name: Ra'anan power products Ltd שם: רענן פאוור פרודוקטס בע"מ

Address: 3 Hashikma St.,, Omer, 84965, Israel כתובת : השקמה 3, עמר, 84965, ישראל

Identification No.: 513407684מספר זיהוי: 513407684

רענן פאוור פרודוקטס בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 88 Hahashmonaim St.., Tel Aviv, 67133, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 88, תל אביב, 67133, ישראל

Trade Mark No. 218931 מספר סימן

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 13503/10/2010



Digital photo frame; all included in class 9. מסגרת תמונה דיגיטלית; 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

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

BLACK 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

TruBlack

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218946 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 13603/10/2010



Vehicles for locomotion by land, and in particular 
motor vehicles, and electric cars, and parts and 
accessories thereof; all included in class 12.

כלי רכב לתנועה ביבשה, ובמיוחד כלי רכב ממונעים, וכלי רכב
חשמליים, וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

RENAULT Z.E.

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218965 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 13703/10/2010



Toothbrushes included in class 21. מברשות שיניים הנכללות בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

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

Identification No.: 52

(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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COLGATE PREMIER CLEAN

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218982 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 13803/10/2010



Toothbrushes included in class 21. מברשות שיניים הנכללות בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

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

Identification No.: 52

(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

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

CLASSIC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ן-CLEAN בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COLGATE CLASSIC CLEAN

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218991 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 13903/10/2010



Travel arrangement; travel agency; tourism services; 
transport; packaging and storage of goods; all 
included in class 39.

ארגון נסיעות; סוכנות נסיעות; שירותי תיירות; הובלה; אריזה
ואחסנה של סחורות; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shelly Milberg שם: שלי מילברג

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

Identification No.: 029376126מספר זיהוי: 029376126

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

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

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מסע האמזונות

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219023 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 14003/10/2010



Dental accessories; dental floss; dental preparations; 
all goods included in class 3.

אביזרים דנטליים; חוט דנטלי; תכשירים דנטליים; כל הסחורות
נכללות בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ZER HITECH (1976) LTD. שם: זר הייטק (1976) בע"מ

Address: Sorek Industrial Zone No. 3, Beit Shemesh, 
99052, Israel

כתובת : אזור תעשייה שורק מס' 3, בית שמש, 99052, ישראל

Identification No.: 510749047מספר זיהוי: 510749047

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

CoolDent

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219050 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 14103/10/2010



Cosmetic solutions for personal care and for 
professional that are specificaly design for use with 
micro-needle roller (known also as Meso Roller / 
Dermaroller); all included in class 3.

תכשירים קוסמטיים לשימוש ביתי ולשימוש מקצועי בקליניקה
אשר מותאמת לעבודה עם גלגלת מחטים זעירות (המכונה גם

דרמה-רולר);  הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Or Fox שם: אור פוקס

Address: 44, bnei atarot, 60991, Israel כתובת : 44, בני עטרות, 60991, ישראל

Identification No.: 306227711מספר זיהוי: 306227711

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Meso Cocktail

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219052 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 14203/10/2010



Micro-needle roller, known also as Dermaroller; 
included in class 10.

גלגלת מחטים זעירות המכונה גם דרמה-רולר; נכלל בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Or Fox שם: אור פוקס

Address: 44, bnei atarot, 60991, Israel כתובת : 44, בני עטרות, 60991, ישראל

Identification No.: 306227711מספר זיהוי: 306227711

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Meso Roller

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219057 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 14303/10/2010



Electric apparatus for commutation, commutators, 
contactors, switches especially rotary cam switches, 
switch disconnectors, load break switches; all 
included in class 9.

התקנים חשמליים לחילוף, למחלפים, למגעונים, למפסקים
ובמיוחד למפסקי מסב סיבוביים, מנתקי מפסקים, מפסקים

לעומס חשמלי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kraus & Naimer Produktion GesmbH

Address: Schumanngasse 31-39, 1180 Wien, Austria

Identification No.: 70259

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. 219092 מספר סימן

Application Date 17/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 14403/10/2010



Education and training services;  academic 
education, services and activities for the 
advancement of education and its goals; publication 
of books, publications, periodicals, all included in 
class 41

שירותי חינוך והדרכה; השכלה אקדמית, שרותים ופעילויות
לקידום ההשכלה ומטרותיה; הוצאה לאור של ספרים,

פרסומים, כתבי עת; הנכללים כולם בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE שם: מכון ויצמן למדע

Address: Rehovot, Israel כתובת : רחובות, ישראל

Identification No.: 520016858מספר זיהוי: 520016858

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

Trade Mark No. 219101 מספר סימן

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 14503/10/2010



Financial services, including grants, loans, 
scholarships; financial management; advice, 
information and consultancy relating to all foregoing 
services; all included in class 36.

שירותים כספיים, לרבות מענקים, הלוואות, מלגות; ניהול
כספים; ייעוץ, מידע והתייעצות בקשר לכל השירותים הנ"ל;

הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE שם: מכון ויצמן למדע

Address: Rehovot, Israel כתובת : רחובות, ישראל

Identification No.: 520016858מספר זיהוי: 520016858

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

Trade Mark No. 219102 מספר סימן

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 14603/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, oncological diseases and 
disorders; all included in class 5

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות אימונולוגיות,
מחלות והפרעות נוירולוגיות ומחלות והפרעות אונקולוגיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

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

Trade Mark No. 219109 מספר סימן

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 14703/10/2010



Computerized telecommunication systems, 
appliances and support services, including via 
telephones and telephony swithcing systems; all 
included in class 38.

אמצעי שירות טלקומוניקציה ומחשוב, לרבות באמצעות מכשירי
טלפון ומרכזיות; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: FOCUS TELECOM LTD שם: פוקוס טלקום בע"מ

Address: P.O.B. 1535, pardes hana, 37144, Israel כתובת : ת.ד. 1535, פרדס חנה-כרכו, 37144, ישראל

Identification No.: 512927278מספר זיהוי: 512927278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Naor, Adv.

Address: 44 Herbert Samuel Street, Hadera, Israel

שם: בועז נאור, עו"ד

כתובת : רחוב הרברט סמואל 44, חדרה, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words TELECOM, FOCUS and 
the shortening LTD, WWW and COM, but in the 
combination of the mark.

,FOCUS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TELECOM ובקיצורים LTD, WWW ו-COM, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219170 מספר סימן

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 14803/10/2010



Platform for placement and human resources 
services; included in class 35.

השמה וכוח אדם מתקדמים בפלטפורמה אינטרנטית; נכללים
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: JoBooKIT.COM LTD שם: ג'ובוקאיט.קום בע"מ

Address: כתובת : התדהר 17, רעננה, 43665, ישראל

Identification No.: 514202910מספר זיהוי: 514202910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israeli Ben Zvi

Address: 1 Azrieli Center , Round Tower Floor 25, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: ישראלי בן צבי

כתובת : דרך מנחם בגין 132 מ.עזריאלי מגדל עגול תל, תל אביב
-יפו, 67021, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SKILL, IQ and CAREER 
EVOLUTION NETWORK, but in the combination of 
the mark.

SKILL, IQ רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-CAREER EVOLUTION NETWORK, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219176 מספר סימן

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 14903/10/2010



Semiconductor devices; included in class 9. מתקני מוליך למחצה; הכלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SILICONIX INCORPORATED

Address: P.O.B. 54951, Santa Clara, California, 95056-
0951, U.S.A.

Identification No.: 69512

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TurboFET

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219177 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 15003/10/2010



Platform for placement and human resources 
services; included in class 35.

השמה וכוח אדם מתקדמים בפלטפורמה אינטרנטית; נכללים
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: JoBooKIT.COM LTD שם: ג'ובוקאיט.קום בע"מ

Address:  ישראל43665, רעננה, 17התדהר , כתובת : התדהר 17, רעננה, 43665, ישראל

Identification No.: 514202910מספר זיהוי: 514202910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israeli Ben Zvi

Address: 1 Azrieli Center , Round Tower Floor 25, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: ישראלי בן צבי

כתובת : דרך מנחם בגין 132 מ.עזריאלי מגדל עגול תל, תל אביב
-יפו, 67021, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219180 מספר סימן

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 15103/10/2010



Peach flavoured liqueur; included in class 33. ליקר בטעם אפרסק; הנכלל בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Koninklijke De Kuyper B.V.

Address: Buitenhavenweg  98, 3113  BE Schiedam, 
Netherlands

Identification No.: 54203

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 219291 מספר סימן

Application Date 04/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 15203/10/2010



Clothing, including scarves, footwear, headgear for 
adults, youth and children; all included in class 25

דברי הלבשה, לרבות צעיפים, הנעלה וכיסויי ראש, למבוגרים,
לנוער ולילדים; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EFRAT & TALI FASHION DESIGN LTD. שם: אפרת וטלי עיצוב אופנה בע"מ

Address: 18 Mohaliver St., Tel-Aviv, Israel כתובת : מוהליבר 18, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 513915439מספר זיהוי: 513915439

חברה

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

Trade Mark No. 219331 מספר סימן

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 15303/10/2010



Class: 3 סוג: 3

France , 12/09/2008, No. 083598583 צרפת , 12/09/2008 , מספר 083598583

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, perfumes, eaux de Cologne, toilet waters, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, shampoos, 
soaps, included in Class 3.

פרפומריה, בשמים, מי קולון, מי טואלט, שמנים אתריים,
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, שמפו, סבון, הנכללים

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FIMEX INTERNATIONAL, SARL

Address: 8 rue Anne Veaute, Castres, 81100, France

Identification No.: 800143

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 L'ESSENCE separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
L'ESSENCE 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

L’ESSENCE DES NOTES

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219353 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 15403/10/2010



Pre-moistened towellette, moistened pads and any 
other goods which are included in class 3.

מגבונים לים, פדים לחים, וכל מוצר נוסף הנכלל בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Danshar Ltd. שם: דנשר בע"מ

Address: 12 Hamelacha Street New Industrial Zone, 
Rosh Haayin, 48091, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 12 אזור התעשיה החדש, ראש העין,
48091, ישראל

Identification No.: 510727704מספר זיהוי: 510727704

Name: AL-BAD MASSOUOT YTZHAK שם: על-בד משואות יצחק בע"מ

Address: Mobile Post Sde Gat, Massuot Yitzhak, 79858, 
Israel

כתובת : ד.נ שדה גת, משואות יצחק, 79858, ישראל

Identification No.: 520040205מספר זיהוי: 520040205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
20333, Tel Aviv, 67134, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, תל אביב, 67134,
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
20333, Tel Aviv, 67134, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, תל אביב, 67134,
ישראל

FRESH ONES

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219376 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 15503/10/2010



All goods included in class 3. כל הסחורות הנכללות בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ZER HITECH (1976) LTD. שם: זר הייטק (1976) בע"מ

Address: Sorek Industrial Zone No. 3, Beit Shemesh, 
99052, Israel

כתובת : אזור תעשייה שורק מס' 3, בית שמש, 99052, ישראל

Identification No.: 510749047מספר זיהוי: 510749047

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

מעבדות זר

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219393 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 15603/10/2010



Medical diagnostic; tests kits; diagnostics tests kits; 
medical tests kits; home tests kits; pregnancy tests 
kits; ovulation tests kits; ovulation tests kits for 
different measurements; test kit for menopause; 
diagnostics kits; diagnostic test kit for performing 
pregnancy tests; diagnostics kit for performing 
ovulation tests; diagnostics test for performing 
menopause tests; diagnostics test kit for drugs; all 
goods included in class 10.

מוצרי רפואה דיאגנוסטית; ערכות בדיקות אבחון; ערכות
בדיקות רפואיות; ערכות בדיקה המבוצעות בבית; ערכות

בדיקות הריון; ערכות בדיקות ביוץ; ערכות בדיקות ביוץ עבור
מדידות שונות; ערכות בדיקות לגיל המעבר; ערכות אבחנה;
ערכה אבחנתית עבור ביצוע בדיקות הריון; ערכה אבחנתית
עבור ביצוע בדיקות ביוץ; ערכה אבחנתית עבור ביצוע בדיקות
לגיל המעבר; ערכה לאבחנת סמים; כל הסחורות נכללות בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ZER HITECH (1976) LTD. שם: זר הייטק (1976) בע"מ

Address:  'ישראל99052, בית שמש, 3אזור תעשייה שורק מס , כתובת : אזור תעשייה שורק מס' 3, בית שמש, 99052, ישראל

Identification No.: 510749047מספר זיהוי: 510749047

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

מעבדות זר

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219395 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 15703/10/2010



artificial teeth; all included in class 10. שיניים מלאכותיות; הנכללות כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Address: Spitalgasse 3, Bad Sackingen, 79713, Germany

Identification No.: 2048

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 letters combination MFT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף האותיות
MFT 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

VITA MFT

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219437 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 15803/10/2010



Ready to eat snack foods based on potatoes; 
included in class 30.

חטיפי מזון מוכנים לאכילה המבוססים על תפוחי אדמה;
הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: P.O.B. 904, Beit Shemesh, 99000, Israel כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת.
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

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

Trade Mark No. 219657 מספר סימן

Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 15903/10/2010



Beers; non-alcoholic malt based beverages; all 
included in class 32.

בירות; משקאות מבוסס ללתת ללא אלכוהול; הנכללים כולם
בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: United Dutch Breweries B.V.

Address: Minervum 7208, Breda, Netherlands

Identification No.: 70167

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

ORANJEBOOM

Application Date 25/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219690 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 16003/10/2010



Articles of clothing; included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DAFNA KOOPER שם: דפנה קופר

Address: כתובת : רח' הרב מלצר 18, רחובות, ישראל

Identification No.: 31165038מספר זיהוי: 31165038

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rubanenko, Hillel, Gerro, Advs.

Address: 205 Dizengoff Street, Tel Aviv, 63115, Israel

שם: רובננקו, הלל, גרו,  עו"ד

כתובת : רחוב דיזנגוף 205, תל אביב, 63115, ישראל

Trade Mark No. 219700 מספר סימן

Application Date 11/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 16103/10/2010



Agglomerant and fluidifying additives used in the 
manufacture of fodder for animal consumption, not 
for medical purposes; aromatic sand for pet cats 
[litter]; beverages for pets; cats foodstuffs; edible 
objects for animals to chew; fodder; grains for animal 
consumption; litter peat; pet food; products for cats 
litter; protein for animal consumption; sand for pet 
cats [litter]; sanded paper for pet cats [litter]; 
strengthening animal forage; all included in class 31.

תוספים מגורענים ונוזליים לשימוש ביצור מזון לבעלי חיים,
שלא לצרכים רפואיים; חול ארומתי לחתולי בית [פסולת];

משקאות לחיות מחמד; מוצרי מזון לחתולים; מוצרים אכילים
ללעיסת בעלי חיים; מזון לבעלי חיים; גרגרים לצריכת בעלי
חיים; פסולת אורגנית; מזון לחיות בית; מוצרים לפסולת

חתולים; פרוטאינים לצריכת חיות; חול לחתולי בית [פסולת];
נייר זכוכית לחתולי בית [פסולת]; תוספי חיזוק למזון בעלי חיים;

הנכללים כולם בסוג 31

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOLSA, S.A.

Address: Núñez de Balboa, 51, Madrid, 28001, Spain

Identification No.: 800183

Spanish

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

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

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

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

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

CAT 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. 219779 מספר סימן

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 16203/10/2010



Entertainment services, namely, production of motion 
pictures, videos and films; provision of television, 
video and motion picture special effects for use in 
production of motion pictures, videos and films; 
animation production services; multimedia 
entertainment software production services; all 
included in class 41.

שירותי בידור, שהם, הפקה של סרטי קולנוע, וידאו וסרטים;
אספקת אפקטים מיוחדים לטלוויזיה, וידאו וסרטי קולנוע

לשימוש בהפקה של סרטי קולנוע, וידאו וסרטים; שירותי הפקת
אנימציה; שירותי הפקת תוכנת בידור מולטימדיה; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Intel Corporation

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

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

The application is for a sound mark. a audio file of 
the mark is kept in the file.

הבקשה היא לסימן צליל. קובץ קול של הסימן שמור בתיק.

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

אם 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. 219793 מספר סימן

Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 16303/10/2010



Class: 41 סוג: 41

France , 18/03/2009, No. 093637734 צרפת , 18/03/2009 , מספר 093637734

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)

Production, representation, distribution, exhibition, 
organization, leasing and rental of motion pictures, 
radio and/or television programmes, theatre 
productions, phonograms, video and/or others media; 
recordal and production of audio and video and 
recitals; editing and distribution of printed matter and 
recordings; production and publication of scores; 
rental of movie projectors and accessories, rental of 
cine-films, rental of sound recordings; entertainment 
information, publication of books, production of radio 
and television programmes ; production of cartoons, 
editing of comic strip; production of shows; teaching 
and entertainment services via a global computer 
network including downloading of video extract; 
computer games services provided via a global 
computer network; supply of on-line publications; 
publication of electronic books and journals on-line; 
running, advice and consultancy closely related 
services; all included in Class 41.

הפקה, ייצוג, הפצה, הצגה, ארגון, החכרה והשכרה של סרטי
קולנוע, תוכניות  רדיו ו/או טלוויזיה, הפקות תיאטרון,

פונוגרמות, וידאו ו/או כלי מדיה אחרים; הקלטה והפקה של
אודיו ווידאו ורסיטלים; עריכה והפצה של חומר מודפס

והקלטות; הפקה ופרסום של פרטיטורות; השכרת מקרני
סרטים וציוד נלווה, השכרה של סרטי קולנוע, השכרה של
הקלטות סאונד; מידע בידורי, פרסום ספרים, הפקה של

תוכניות רדיו וטלוויזיה; הפקה של סרטים מצוירים, עריכה של
קומיקס; הפקת מחזות; שירותי לימוד ובידור דרך רשת

מחשבים גלובאלית כולל הורדה של תמצית  וידאו; שירותי
משחקי מחשב הניתנים דרך רשת מחשבים גלובאלית; אספקה

של פרסומים מקוונים; פרסום מקוון של ספרים ומגזינים
אלקטרוניים; שירותים הקשורים קשר קרוב לתפעול, לעצה

ולייעוץ; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word JERUSALEM, ירושלים, and
ALKUDS in Arabic, separately, but in the combination
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה ירושלים,
JERUSALEM, ואלקודס בערבית 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. 219806 מספר סימן

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 16403/10/2010



Owners

Name: Emmanuel Benbihy

Address: 142, boulevard de Ménilmontant, Paris, 75020, 
France

Identification No.: 800195

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

כ"ה תשרי תשע"א - 16503/10/2010



Computers, laptop computers, notebook computers, 
computer main boards, computer interface boards, 
network interface cards, computer add on cards, 
namely, video graphic adapter cards, USB hubs, 
earphones, computer keyboards, computer mouse, 
computer monitors, personal digital assistants; liquid 
crystal display televisions, light emitting diode, light 
emitting diode displays, cellular phones, digital 
cameras, MP3 players, video game consoles for use 
with television, computer modems, power supplies, 
battery chargers, DVD players; all included in class 9.

מחשבים, מחשבים ניידים, מחשבים נישאים, לוחות מחשב
ראשיים, לוחות ממשק של מחשב, כרטיסי ממשק של רשת,
תוספת למחשב על כרטיסים, שהם, כרטיסי מתאם גרפיים

לוידאו, מוקד USB, אוזניות, מקלדות מחשב, עכברים למחשב,
מסכי מחשב, מחשבי כף-יד, טלויזיות תצוגת קריסטל נוזלי,
דיודה פולטת אור, תצוגות דיודה פולטת אור, טלפונים
סלולריים, מצלמות דיגיטליות, נגני MP3, משחקי וידאו

בהתקנה לשימוש עם טלויזיה, מודמים למחשב, ספקי כוח,
מטעני סוללות, נגני DVD; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.

Address: Taipei Hsien, Taiwan, People's Republic of 
China

Identification No.: 60182

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 219816 מספר סימן

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 16603/10/2010



All goods included in class 33. כל הסחורות הנכללות בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VALENTIN BIANCHI SA.C.I.F

Address: San Rafael, Province of Mendoza, Argentina

Identification No.: 70312

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 phrase NEW AGE, but in the 
combination of the mark.

NEW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
AGE, אלא בהרכב הסימן.

The following colours are claimed: gold appearing in 
the outline of the label and the shadow ofletters, 
white of letters, letters, red on the uper sideof the 
label and black on the lower side of it.

הסימן מוגבל לצבעים: זהב המופיע בקו גבול המסגרת של
הסימן וצל האותיות, אותיות לבנות, אדום בחלק העליון של

הסימן ושחור בחלק התחתון של הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219835 מספר סימן

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 16703/10/2010



Organisation, arranging and conducting of 
exhibitions, trade shows and expositions for business 
purposes; provision and dissemination of information 
relating to all the aforesaid services including 
materials relating to exhibitions, trade shows and 
expositions for business purposes; provision and 
dissemination of information, assistance and advice 
for exhibition attendants, visitors and exhibitors, 
including all such information provided electronically, 
including on a website; organisation, arranging and 
conducting of business to business consumer fairs, 
forums and events within the context of exhibitions, 
trade shows and expositions for business purposes; 
job fairs; recruitment services; job boards (i.e. the 
provision of space, including on a website, for 
advertising job vacancies and information about 
candidates looking for jobs) and provision of job 
listings, including on a website; promotional, 
advertising and marketing services; provision of 
incentive schemes and information relating to 
incentive schemes; business introductory and 
meetings services and business networking 
schemes; information relating to business 
introductory services; information relating to business 
networking and meetings; all included in class 35.

ארגון, סידור וניהול של תערוכות, כנסים מסחריים ותצוגות
למטרות עסקיות; הספקת והפצת מידע הקשור לכל השירותים
דלעיל כולל חומרים הקשורים לתערוכות, כנסים מסחריים
ותצוגות למטרות עסקיות; הספקת והפצת מידע, סיוע ועצה
למשתתפים, מבקרים ומציגים בתערוכות, כולל כל מידע כזה
המסופק באופן אלקטרוני, כולל באתר אינטרנט; ארגון, סידור
business to וניהול של ירידי צרכנים, פורומים ואירועים של
business בהקשר של תערוכות, כנסים מסחריים ותצוגות
למטרות עסקיות; ירידי תעסוקה; שירותי השמה; לוחות

תעסוקה (דהיינו הספקה של מרחב, כולל באתר אינטרנט,
לפרסום משרות פנויות ומידע בנוגע למועמדים המחפשים

עבודה) והספקה של רשימות תעסוקה, כולל באתר אינטרנט;
שירותי קידום מכירות, פרסום ושיווק; הספקה של תוכניות
תמריץ ומידע הקשור לתוכניות תמריץ; שירותי הכרות עסק
ופגישות ותוכניות רישות עסקי; מידע הקשור בשירותי הכרות
עסק; מידע הקשור לרישות עסקי ופגישות; 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. 219894 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 16803/10/2010



Owners

Name: Elsevier Properties S.A.

Address: Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 68786

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

כ"ה תשרי תשע"א - 16903/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Safety harnesses, protective clothing for use against 
accidents, safety clothing, safety clothing for sailors 
or seamen, satellite navigation systems, namely 
global positioning systems (GPS), electronic 
navigation devices, namely electronic receivers for 
navigation using a global positioning system (GPS), 
electronic echosounders, portable communication 
devices, namely receivers, wireless radios and 
telephones, CD Roms and pre recorded cartridges 
containing mapping and digital data, computer 
software for facilitating the use of navigation receivers 
using global positioning systems (GPS) ; transmitters, 
radio receivers and wireless telephones, navigation 
software for calculating and displaying itinerary 
information,  glasses, life-saving flotation apparatus; 
escape ramps, automated monitoring and chemical 
dispensing apparatus for swimming pools and spas; 
wireless remote controls for swimming pool and spa 
equipment; wireless and wired automated control 
systems for swimming pools and spas; wireless and 
automated control systems for monitoring and 
dispensing chemicals.

רתמי בטיחות, ביגוד מגן לשימוש מפני תאונות, ביגוד בטיחות,
ביגוד בטיחות למלחים או יורדי-ים, מערכות ניווט לווייניות,

דהיינו מערכות מיקום גלובליות (GPS), התקני ניווט
אלקטרוניים, דהיינו מקלטים אלקטרוניים לניווט המשתמשים
במערכת מיקום גלובלית (GPS), גשושי הד אלקטרוניים,

התקני תקשורת ניידים, דהיינו מקלטים, מכשירי רדיו אלחוטיים
וטלפונים, CD-Roms ומחסניות מוקלטות מראש המכילות

נתוני מיפוי ונתונים דיגיטאליים, תוכנת מחשב להקלת השימוש
;(GPS) במקלטי ניווט המשתמשים במערכות מיקום גלובליות
משדרים, מקלטי רדיו וטלפונים אלחוטיים, תוכנת ניווט לחישוב
והצגת מידע של מסלול המסע, זגוגיות, מכשירי הצפה מצילי

חיים; רמפות מילוט, מכשירים לניטור ממוכן ולהנפקת כימיקלים
לבריכות שחייה ומעיינות-מרפא; שלטי-רחק אלחוטיים לציוד

בריכת שחייה ומעיין-מרפא; מערכות בקרה ממוכנות אלחוטיות
ומחווטות לבריכות שחייה ומעיינות-מרפא; מערכות בקרה

אלחוטיות וממוכנות לניטור והנפקת כימיקלים.

France , 22/10/2008, No. 083606461 צרפת , 22/10/2008 , מספר 083606461

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)

Wet suits for diving, diving gloves, diving masks, 
earplugs for divers, snorkels, swimming vests, 
swimming flotation aids, swimming flotation belts, life 
saving belts, lifejackets, transmitters 
(telecommunication), portable communication 
devices, namely transmitters; optical instruments, 
sunglasses, eyeglass cases, binoculars, magnifying 
glasses, chains for spectacles, signalling buoys, non-
explosive fog signals, directional compasses, 
memory cards or chip cards, magnetic cards, video 
game cartridges, protective helmets, rescue ladders, 
safety nets, nets for protection against accidents, 
nautical apparatus and instruments, naval signalling 
apparatus, underwater breathing apparatus, 
signalling whistles, life-buoys, sextants, liferafts; 
hydrostatic devices for launching life-saving rafts and 
cradles for life-saving rafts (all the foregoing not for 
aeronautical use); all included in class 9.

חליפות-צלילה לצלילה, כפפות צלילה, מסכות צלילה, אטמי
אוזניים לצוללנים, שנורקלים, אפודי שחיה, עזרי הצפה לשחיה,
חגורות הצפה לשחיה, חגורות הצלה, אפודי הצלה, משדרים
(תקשורת רחק), התקני תקשורת ניידים, דהיינו משדרים; כלים

אופטיים, משקפי שמש, נרתיקי משקפי ראיה, משקפות,
זכוכיות מגדלת, שרשראות למשקפיים, מצופי איתות, מאותתי
ערפל לא-מתפוצצים, מצפני הכוונה, כרטיסי זכרון או כרטיסי
שבב, כרטיסים מגנטיים, מחסניות משחקי וידיאו, קסדות מגן,
סולמות הצלה, רשתות בטיחות, רשתות להגנה מפני תאונות,
מכשירים וכלים ימיים, מכשירי איתות של ספינות, מכשירי
נשימה מתחת למים, משרוקיות איתות, גלגלי הצלה,

סקסטנטים, רפסודות הצלה; התקנים הידרוסטטיים לשיגור
רפסודות מצילות-חיים ומסגרות לרפסודות מצילות-חיים (כל
המוזכרים לעיל לא לשימוש אווירונאוטי); הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 219924 מספר סימן

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 17003/10/2010



Owners

Name: ZODIAC INTERNATIONAL

Address: 1 Quai de Grenelle, 75015 Paris, France

Identification No.: 800204

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

כ"ה תשרי תשע"א - 17103/10/2010



Class: 35 סוג: 35

United Kingdom , 12/01/2009 ממלכה מאוחדת , 12/01/2009

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)

Advertising; business management; business 
administration; office functions; electronic data 
storage; organization, operation and supervision of 
loyalty and incentive schemes; advertising services 
provided via the internet; production of television and 
radio advertisements; accountancy; auctioneering; 
trade fairs; opinion polling; data processing; provision 
of business information; retail services, including 
retail services provided online, connected  with the 
sale of clothing and accessories, footwear, headgear, 
perfumery, toiletries and cosmetics, leatherwear, 
luggage and bags, jewellery, watches and eyewear; 
included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; ניהול עסקים; תפקידים משרדיים, אחסון
נתונים אלקטרוני; ארגון, תפעול ופיקוח על סכמות נאמנות

ותמריצים; שירותי פרסום הניתנים באמצעות האינטרנט; הפקת
פרסומת טלוויזיה ורדיו; חשבונאות; מכירות פומביות; ירידים;
סקרי דעות; עיבוד נתונים; אספקת מידע עסקי; שירותים

קמעוניים, כולל שירותים קמעוניים מקוונים, הקשורים למכירת
הלבשה ואביזרים, הנעלה, כיסויי ראש, בישום, תמרוקים

וקוסמטיקה, הלבשה מעור, מזוודות ותיקים, תכשיטים, שעונים
ודברים לעיניים; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pretty Green Limited

Address: Highland House, Mayflower Close Chandler's 
Ford, Hampshire United Kingdom, Eastleigh, Hampshire, 
Israel

Identification No.: 70322

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 PRETTY separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRETTY GREEN

Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219987 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 17203/10/2010



Class: 25 סוג: 25

United Kingdom , 12/01/2009 ממלכה מאוחדת , 12/01/2009

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)

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: Pretty Green Limited

Address: Highland House, Mayflower Close Chandler's 
Ford, Hampshire United Kingdom, Eastleigh, Hampshire, 
Israel

Identification No.: 70322

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 words PRETTY and GREEN 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRETTY GREEN

Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219990 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 17303/10/2010



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: Rinat Maoz שם: רינת מעוז

Address: Kakal 37/3, Kiryat Ono, Israel כתובת : ק"קל 37/3, קרית אונו, ישראל

Identification No.: 34432526מספר זיהוי: 34432526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JOHN GEVA SHNIOSON- ADV.

Address: 17 YTZHAK SHADE, TEL AVIV, 67775, Israel

שם: ג'ון גבע שניאוסון- עו"ד

כתובת : יצחק שדה 17 מגדל נצב"א, תל אביב-יפו, 67775,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מעוז פיננסיים

Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219994 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 17403/10/2010



Soft drinks; concentrates, syrups and powder for 
making soft drinks; mineral and aerated waters; other 
non-alcoholic drinks; energy drinks, isotonic drinks, 
hypertonic drinks, hypotonic drinks; fruit and 
vegetable drinks and juices; frozen fruit drinks, non-
carbonated, non-alcoholic frozen flavoured 
beverages; beverages enriched with added vitamins 
(not for medical purposes) beers; ales; non alcoholic 
beer; all included in class 32.

משקאות קלים; תרכיזים, שירובים ואבקה להכנת משקאות
קלים; מים מינרליים ומים מוגזים; משקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות אנרגיה, משקאות איזוטוניים, משקאות היפרטוניים,
משקאות היפוטוניים; משקאות ומיצים מפירות וירקות; משקאות
פרי מוקפאים, משקאות לא מוגזים, לא אלכוהוליים מוקפאים
בטעמים; משקאות המועשרים בויטמינים נוספים (לא למטרות
רפואיות) בירות; שיכר; בירה ללא אלכוהול; הנכללים כולם בסוג

.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 WORLD and the number 
2014 separately, but in the combination of the mark.

WORLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2014 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

WORLD CUP 2014

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220029 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 17503/10/2010



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, nematicides, pesticides; 
preparations for the treatment of deficiency diseases 
in plants; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים,
קוטלי חרקים, קוטלי נמטודות וקוטלי מזיקים; תכשירים לטיפול

במחלות חסר בצמחים; 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

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.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RIDOMIL GOLD

Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220031 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 17603/10/2010



Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods 
and dietary supplements for human consumption, 
plant and herb extracts for medicinal purposes; all 
included in class 5.

תוספים מזינים, תוספי ויטמינים ומינרלים, תוספות מזינות
לשימוש במזון ותוספים תזונתיים לצריכה אנושית, תמציות
צמחים ועשבים למטרות תרופתיות; 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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ESSENTIAL 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

MONAVIE ESSENTIAL

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220035 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 17703/10/2010



Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods 
and dietary supplements for human consumption, 
plant and herb extracts for medicinal purposes; all 
included in class 5.

תוספים מזינים, תוספי ויטמינים ומינרלים, תוספות מזינות
לשימוש במזון ותוספים תזונתיים לצריכה אנושית, תמציות
צמחים ועשבים למטרות תרופתיות; 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

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

ACTIVE 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

MONAVIE ACTIVE

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220037 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 17803/10/2010



Tobacco, raw or manufactured, tobacco articles, 
cigars, cigarillos and cigarettes, smoke tobacco, snuff 
and chewing tobacco; smoker’s articles, tobacco 
pipes, pipe cleaners, cigar- and cigarette cutters, 
cigar and cigarette lighters, cigar and cigarette 
holders and cases, humidifiers for cigars, cigar and 
cigarette mouth pieces, pipe tampers, ash trays; 
matches

טבק, גולמי או מיוצר, מוצרי טבק, סיגרים, סיגרילות וסיגריות,
טבק לעישון, טבק לריחה וטבק ללעיסה; צרכי מעשנים,

מקטרות לטבק, מנקי מקטרת, גוזזי סיגרים וסיגריות, מצתים
לסיגרים וסיגריות, מחזיקים וקופסאות לסיגרים ולסיגריות,
מלחלחים לסיגרים, קני עישון לסיגרים ולסיגריות, כלי ערבוב

למקטרת, מאפרות; גפרורים

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dannemann AG

Address: Burg, Switzerland

Identification No.: 45180

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

MOODS

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220041 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 17903/10/2010



Money clips for holding bank notes; table cloths of 
paper; napkins of paper; bags of paper; invitation 
cards; greeting cards; gift wrap; paper coasters, 
placemats and table sets; garbage bags of paper or 
plastic; food storage wrappers; paper coffee filters; 
labels (not of textiles); towels of paper; wet paper 
towels; toilet paper; make-up removing towelettes 
made of paper; boxed tissues; paper handkerchiefs; 
babies' diapers of paper; stationery and school 
supplies (except equipment); typewriting machines; 
typewriter paper; copying paper (stationery articles); 
envelopes; themed pads of paper; blocks of paper; 
notebooks; note paper; writing paper; scribble pads; 
binders; archiving boxes; document sleeves; book 
covers; bookmarks; lithographies, paintings (framed 
or unframed); painting pads, colouring books; 
drawing and activity books; luminous paper; adhesive 
note paper; crepe paper; tissue paper; staples; flags 
of paper; pennants of paper; writing instruments; 
pens; pencils; ball-point pens; pen sets; pencil sets; 
porous-point pens; colouring pens; rolling ball pens; 
broad-tip markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint 
boxes; paint and colouring pencils; chalk; decorations 
for pencils (stationery articles); printing blocks; 
magazines; newspapers; books and journals, 
particularly dealing with athletes or sport events; 
printed teaching materials; schedules (for recording 
results); event programs; event albums; photograph 
albums; autograph books; address books; diaries; 
personal organisers; roadmaps; entry tickets; tickets; 
scratch cards; cheques; printed timetables; pamphlet 
and brochures; comic strips; collectable player's 
cards; bumper stickers; stickers; sticker albums; 
calendars; posters; photographs; postcards; postage 
stamps; advertising signs and banners and materials 
of paper or cardboard; decals; heat transfers not of 
textile; office requisites (except furniture); correction 
fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands for 
writing implements; paper clips; drawing pins; rulers; 
adhesive tape for stationery, dispensers for adhesive 
tape; staplers; stencils; document holders; clip 
boards; notepad holders; bookends; stamps; phone, 
ATM, travel and entertainment, cheque guarantee 
and debit cards made of paper or cardboard, credit 
cards (not encoded) of paper or cardboard; luggage 
tags; passport holders; all included in class 16.

אטבי כסף לשטרות; מפות שולחן מנייר; מפיות מנייר; שקיות
נייר; הזמנות; כרטיסי ברכה; אריזת מתנות; תחתיות לכוסות,
מצעיות וסטים לשולחן; שקיות זבל מנייר או פלסטיק; אריזות
לאחסון מזון; פילטרים לקפה מנייר; תוויות (לא מבד); מגבות
נייר; מגבות נייר לחות; נייר טואלט; מטליות נייר להסרת איפור;

נייר טישו בקופסא; ממחטות נייר; חיתולי תינוקות מנייר;
מכשירי כתיבה ואספקות לבית ספר (למעט ציוד); מכונות
כתיבה; נייר למכונת כתיבה; נייר העתקה (פריטי משרד);

מעטפות; פדים לכתיבה לפי נושאים; בלוקי נייר; פנקסים; דפי
כתיבה; נייר כתיבה; פנקסי טיוטה; כריכות; קופסאות ארכיב;
שרוולי מסמכים; כיסויי ספרים; סימניות; ליטוגרפיות, ציורים
(ממוסגרים או לא ממוסגרים); פדים לציור, חוברות צביעה;
חוברות ציור ופעילות; נייר זוהר; פתקיות דביקות; נייר קרפ;
נייר טישו; סיכות הידוק; דגלוני נייר; דגלי נייר; כלי כתיבה;

עטים; עפרונות; עטים כדוריים; ערכות עטים; ערכות עפרונות;
עטים עם ראש נקבובי; עטים לצביעה; עטים עם כדור מתגלגל;
עטי סימון עם ראש רחב; דיו, כריות דיו, חותמות גומי; קופסאות
ציור; עפרונות ציור וצביעה; גיר; קישוטים לעפרונות (פריטי

משרד); גלופות הדפסה; כתבי עת; עיתונים; ספרים וירחונים,
בפרט אלה העוסקים בספורטאים או באירועי ספורט; חומרי
הוראה מודפסים; לוחות זמנים (לרישום תוצאות); תוכניות
אירועים; אלבומי אירועים; אלבומי תמונות; אלבומי חתימות;
פנקסי כתובות; יומנים; ארגוניות אישיות; מפות דרכים; כרטיסי
כניסה; כרטיסים; כרטיסי גירוד; שיקים; לוחות זמנים מודפסים;
פמפלטים וחוברות; קומיקס; קלפי שחקנים לאספנים; מדבקות
לפגושים; מדבקות; אלבומי מדבקות; לוחות שנה; פוסטרים;
צילומים; גלויות דואר; בולי דואר; שלטי פרסומת וכרזות

וחומרים מנייר או קרטון; מדבקות שקופות; הדפסים מועברים
בחום לא מטקסטיל; צורכי משרד (למעט ריהוט); נוזלי מחיקה;
מחקים; מחדדי עפרונות; מעמדים למכשירי כתיבה; מהדקי
נייר; סיכות ציור; סרגלים; סרט דביק לשימוש משרדי, מתקני
חלוקה לסרט דביק; שדכנים; שעווניות; מחזיקי מסמכים; לוחות
שעם; מחזיקי פנקסים; מחזיקי ספרים; בולים; כרטיסי אשראי,
טלפון, משיכת מזומנים, נסיעות ובילוי, הבטחת שיקים וחיוב
עשויים נייר או קרטון, כרטיסי אשראי (לא מקודדים) מנייר או
מקרטון; תגיות מטען; מחזיקי דרכון; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

WORLD CUP 2014

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220045 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 18003/10/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 WORLD and the number 
2014 separately, but in the combination of the mark.

WORLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2014 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

כ"ה תשרי תשע"א - 18103/10/2010



Restaurant services, fast food restaurant services; 
hospitality services, in particular providing of food 
and drink; hospitality suites, namely, provision of 
accommodation, food or drink, both on and off site 
sports facilities; catering services; hotel services; 
lodging and boarding services; reservation of hotels 
and temporary lodgings; all included in class 43.

שירותי מסעדה, שירותי מסעדת מזון מהיר; שירותי אירוח,
במיוחד אספקת מזון ומשקה; סוויטות אירוח, דהיינו, אספקת
מגורים, מזון או משקה, בתוך ומחוץ למתקני ספורט; שירותי
הסעדה; שירותי מלון; שירותי התאכסנות ופנסיון; הזמנה של

מלונות והתאכסנות זמנית; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 WORLD and the number 
2014 separately, but in the combination of the mark.

WORLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2014 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

WORLD CUP 2014

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220047 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 18203/10/2010



Infant formula; dietetic substances adapted for 
medical use; food for babies; all included in class 5.

פורמולה לפעוטות; חומרים תזונתיים המותאמים לשימוש
רפואי; מזון לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois 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

ALIMENTUM

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220050 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 18303/10/2010



Clothing; footwear; headgear; shirts; knit shirts; 
jerseys, pullovers, tank tops; T-shirts; singlets; 
dresses; skirts; underwear; swimwear; shorts; pants; 
sweaters; bonnets; caps; hats; scarves; 
headscarves; shawls; visors; warm-up suits; 
sweatshirts; jackets; sports jackets; stadium jackets; 
blazers; rainwear; coats; uniforms; ties; wristbands; 
headbands; gloves; aprons; bibs (not of paper); 
pyjamas; toddler and infant playwear; socks and 
hosiery; suspenders; belts; braces; all included in 
class 25.

ביגוד; הנעלה; כיסויי ראש; חולצות; חולצות סרוגות; אפודות,
פולוברים, חולצות בטן; חולצות T; גופיות; שמלות; חצאיות;
לבנים; לבוש ים; מכנסונים; מכנסיים; סוודרים; מצנפות;

כומתות; כובעים; צעיפים; מטפחות ראש; שאלים; מגני שמש;
חליפות חימום; מיזעים; ז'קטים; ז'קטים לספורט; ז'קטים
לאיצטדיון; בלייזרים; לבוש גשם; מעילים; מדים; עניבות;

רצועות לכף היד; סרטי ראש; כפפות; סינרים; סינרי תינוקות
(לא מנייר); פיג'מות; לבוש משחק לפעוטות וילדים; גרביים

ובגדים תחתונים; ביריות; חגורות; כתפיות; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 WORLD and the number 
2014 separately, but in the combination of the mark.

WORLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2014 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

WORLD CUP 2014

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220056 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 18403/10/2010



Juice, namely fruit juices; energy drinks; all included 
in class 32.

מיץ, דהיינו מיצי פירות; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ESSENTIAL 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

MONAVIE ESSENTIAL

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220062 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 18503/10/2010



Juice, namely fruit juices; energy drinks; all included 
in class 32.

מיץ, דהיינו מיצי פירות; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

ACTIVE 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

MONAVIE ACTIVE

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220066 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 18603/10/2010



Games and playthings; sport balls; board games; 
tables for table football; stuffed dolls and animals; toy 
vehicles; puzzles; jigsaw puzzles; balloons; inflatable 
toys; playing cards; confetti; articles for gymnastics 
and sport, appliances for gymnastics; soccer 
equipment, namely, soccer balls, gloves, knee pads, 
elbow pads, shoulder pads, shin guards, soccer 
goals; soccer goal walls; sporting bags and 
containers adapted for carrying sports articles; party 
hats (toys); hand-held electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; 
foam hands (toys); toy robots for entertainment use; 
arcade games; replica models of aircraft; toys for pet 
animals; all included in class 28.

משחקים ודברי משחק; כדורי ספורט; משחקי לוח; שולחנות
לכדורגל שולחן; בובות וחיות ממולאות; רכבי צעצוע; פאזלים;
תצרפים; בלונים; צעצועים מתנפחים; קלפי משחק; קונפטי;
פריטים להתעמלות ולספורט, מכשירים להתעמלות; ציוד

לכדורגל, דהיינו, כדורים לכדורגל, כפפות, מגני ברכיים, מגני
מרפק, מגני כתפיים, מגני שוקיים, שערי כדורגל; רשתות שערי
כדורגל; תיקי ספורט ומיכלים המותאמים לנשיאת חפצי ספורט;
כובעי מסיבה (צעצועים); משחקים אלקטרוניים הנישאים ביד
מלבד אלו המותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה בלבד; ידיים
דמויות קצף (צעצועים); רובוטי צעצוע לשימושי בידור; משחקי
ארקיד; דגמי תעתיק מדויק של מטוסים; צעצועים לחיות מחמד;

הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 WORLD and the number 
2014 separately, but in the combination of the mark.

WORLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2014 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

WORLD CUP 2014

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220093 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 18703/10/2010



Stone for building and construction; mantels for 
fireplaces of stone; all included in class 19.

אבן לבניין ובניה; אדנים מאבן לקמין; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Joseph Sayegh

Address: 3034 East Coast Highway, Corona Del Mar, 
California, 92625, U.S.A.

Identification No.: 70329

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 STONE separately, but in 
the combination of the mark.

STONE 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

BIBLICAL STONE

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220125 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 18803/10/2010



Security alarm systems, security monitoring stations; 
all included in class 45.

אבטחה ושמירה, מוקדי אבטחה; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: B-PROTECT ONLINE LTD. שם: בי - פרוטקט אונליין בע"מ

Address: 3 Sapir Center, P.O.B. 34344, Jerusalem, Givat 
Shaul, Israel

כתובת : מרכז ספיר 3, גבעת שאול, ת.ד. 34344, ירושלים,
ישראל

Identification No.: 514158609מספר זיהוי: 514158609

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Seligman & Co., Advs.

Address: 23 Derech Menahem Begin, P.O.B. 36090, Tel 
Aviv, 66184, Israel

שם: מ. זליגמן ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, ת.ד. 36090, תל אביב, 66184,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220127 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 18903/10/2010



Sealing materials included in class 17. חומרי אטימה הנכללים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Graziani Industries (1992) Ltd. שם: גרציאני תעשיות (1992) בע"מ

Address: כתובת : ת.ד. 1260, קרית ביאליק, ישראל

Identification No.: 511673485מספר זיהוי: 511673485

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dov Gutterman, Adv.

Address: 63/15 Ben Gurion Avenue, P.O.B. 5510, Qiriat 
Bialik, 27154, Israel

שם: דב גוטרמן, עו"ד

כתובת : שד' בן גוריון 63/15, ת.ד. 5510, קרית ביאליק,
27154, ישראל

Trade Mark No. 220143 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 19003/10/2010



Agricultural products, including dates; included in 
class 31.

תוצרת חקלאית, הכוללת תמרים; הכל כלול בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kibbutz Eilot שם: קיבוץ אילות

Address: כתובת : חבל אילות, ת.ד. 88805, אילת, קיבוץ אילות, ישראל

Identification No.: 570013573מספר זיהוי: 570013573

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 not debar others from
the bona fide descriptive use in the ordinary course
of trade of the words הים האדום.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב
במהלך הרגיל של המסחר במילים הים האדום.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220167 מספר סימן

Application Date 04/03/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 19103/10/2010



Writing instruments; all included in class 16. כלי כתיבה; הכל כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED

Address: Higashiohi, Shinagawa-ku,Tokyo, Japan

Identification No.: 10720

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

JETSTREAM

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220173 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 19203/10/2010



Certificates of authenticity of diamonds, gemstones, 
pearls and jewelry; certificates of grading of 
diamonds, gemstones, pearls and jewelry; all goods 
included in class 16.

תעודות של אותנטיות של יהלומים, אבני חן, פנינים ותכשיטים;
תעודות של דירוג יהלומים, אבני חן, פנינים ותכשיטים; כל

הסחורות נכללות בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gemology Headquarters International, LLC

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

Identification No.: 61999

(Delaware Limited Liability Company)

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

REPORT 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. 220190 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 19303/10/2010



Gemological services, namely, providing 
appraisals ,identifcation, authentication, and grading 
of diamonds, gemstones, pearls and jewelry; issuing 
printed and electronic certificates relating to the 
above-listed gemological services; precious metal 
assaying; inscription services for diamonds, 
gemstones, pearls and jewelry; all services included 
in class 42.

שירותים גימולוגיים, דהיינו, נתינת הערכה, זיהוי, אוטנטיות
ודירוג של יהלומים, אבני חן, פנינים ותכשיטים; הנפקת תעודות

מודפסות ואלקטרוניות הקשורות לשירותים הגמולוגיים
המפורטים לעיל; בדיקת מתכות יקרות; שירותי רישום עבור
יהלומים, אבני חן, פנינים ותכשיטים; כל השירותים נכללים

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gemology Headquarters International, LLC

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

Identification No.: 61999

(Delaware Limited Liability Company)

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

REPORT 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. 220202 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 19403/10/2010



Printed matter, leaflets and brochures; magazines; 
coupons, stamps and various documents used as 
means of payment included in Class 16

דברי דפוס, עלונים וברושורים; מגזינים; שוברים, תווי קניה
ומסמכים שונים המשמשים כאמצעי תשלום, הנכללים בסוג 16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, Givatayim, Israel כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, גבעתיים, ישראל

Identification No.: 510827678מספר זיהוי: 510827678

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 אשראי separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה אשראי
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

אשראי אחראי

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220211 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 19503/10/2010



Credit Cards, included in Class 9 כרטיסי אשראי, הנכללים בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, Givatayim, Israel כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, גבעתיים, ישראל

Identification No.: 510827678מספר זיהוי: 510827678

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 אשראי separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה אשראי
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

אשראי אחראי

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220212 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 19603/10/2010



Bank services; financial services, included in Class 
36

שירותים בנקאיים; שירותים פיננסיים, הנכללים בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, Givatayim, Israel כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, גבעתיים, ישראל

Identification No.: 510827678מספר זיהוי: 510827678

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 אשראי separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה אשראי
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

אשראי אחראי

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220213 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 19703/10/2010



Advertising; financial businesses management, 
included in Class 35

פרסום; ניהול עסקים בתחום הפיננסי, הנכללים בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, Givatayim, Israel כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, גבעתיים, ישראל

Identification No.: 510827678מספר זיהוי: 510827678

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 אשראי separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה אשראי
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

אשראי אחראי

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220214 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 19803/10/2010



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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
LUXURIOUS COLOR 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

REVLON LUXURIOUS COLOR

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220245 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 19903/10/2010



Salt and spices. מלח ותבלינים.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ronen Avraham שם: רונן אברהם

Address: כתובת : קלאוזנר 10, רמלה, ישראל

Identification No.: 214174641מספר זיהוי: 214174641

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arye Azuelos & Co., Adv.

Address: 31 Habarzek St., Tel Aviv, 69710, Israel

שם: אריה אזואלוס ושות', עו"ד

כתובת : רח' הברזל 31, תל אביב, 69710, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ימית, איכות מהטבע and
but in the ,מופק באידוי קרני שמש באנרגיה סולרית
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ימית, איכות
מהטבע ו-מופק באידוי קרני שמש באנרגיה סולרית, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220251 מספר סימן

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 20003/10/2010



Sale of souvenirs and ornaments and all other 
merchandise attached to Dona Gracia image; 
included in class 35.

מכירת מזכרות וחפצי נוי וכל סחורה ו/או שירות הקשורים
בדמותה של "דונה גרציה"; הנכללת בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hotel Donna Gracia Ltd. שם: מלון דונה גרציה בע"מ

Address: כתובת : רחוב הפרחים 3, ת.ד. 2410, טבריה, 14100, ישראל

Identification No.: 512195272מספר זיהוי: 512195272

Trade Mark No. 220262 מספר סימן

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 20103/10/2010



Gypsum board that is fire resistant in pink colour; all 
included in class 19.

לוח גבס בעל עמידות מיוחדת מאש בצבע ורוד; הנכללים כולם
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 words לוח and ורוד, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים לוח וורוד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

לוח אורבונד ורוד

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220265 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 20203/10/2010



Regular gypsum board; all included in class 19. לוח גבס רגיל; הנכללים כולם 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:  ישראל60375, אור יהודה, 54 ת"ד 30רחוב החרושת , 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 words לוח and לבן, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים לוח ולבן,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

לוח אורבונד לבן

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220267 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 20303/10/2010



Management of customers club and services related 
to it; management of a loyalty scheme and services 
related to it; advertisement; retail purposes; all 
included in class 35.

ניהול מועדון לקוחות ושירותים הקשורים בו; ניהול תוכנית
נאמנות ושירותים הקשורים בה; פרסום; מטרות קמעונאיות;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CASTRO MODEL LTD. שם: קסטרו מודל בע"מ

Address: 31 Ort Israel Street, Bat Yam, 59590, Israel כתובת : רחוב אורט ישראל 31, בת ים, 59590, ישראל

Identification No.: 520037649מספר זיהוי: 520037649

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CASTRO MODEL LTD.

Address: Legal department 31 Ort Israel St., Bat am, 
59590, Israel

שם: קסטרו מודל בע"מ

כתובת : מחלקה משפטית רחוב אורט ישראל 31, בת ים,
59590, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

החברים של קסטרו
CU

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220269 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 20403/10/2010



Educational services; all included in class 41. שירותי חינוך; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mibhael Kresner שם: מיכאל קרסנר

Address: 6 K dushei Loz St., Jerusalem, Israel כתובת : רחוב קדוש לוז 6, ירושלים, ישראל

Identification No.: 306188673מספר זיהוי: 306188673

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

MAKMAK

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220332 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 20503/10/2010



Electronic meter for the controlled release of 
fumigants and/or solid or liquid products into soil.

מונה חשמלי לשחרור מבוקר של חומרים כימיים ושל חומרים
מוצקים או נוזליים לאדמה.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Arysta LifeScience North America, LLC

Address: 15401 Weston Parkway, Cary, North Carolina, 
27513, U.S.A.

Identification No.: 59596

(California 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

SYMMETRY

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220334 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 20603/10/2010



Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of protozoal and anaerobic infections; all 
included in class 5.

תכשירי וחומרי רוקחות לטיפול בזיהומים פרוטוזואליים
ואנאירוביים; הנכללים 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

TINDAMAX

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220395 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 20703/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
deficiencies; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחסור בברזל; הנכללים 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

FERRALET

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220399 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 20803/10/2010



Reflecting discs for wearing, for the prevention of 
traffic accidents; Navigational instruments; 
Navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; Juke boxes; Radios for vehicles; Video 
recorders; Speed measuring apparatus 
[photography]; Electric theft prevention installations; 
Battery chargers; Galvanic cells; all included in class 
9.

דיסקים מחזירי אור ללבישה למניעת תאונות דרכים, כלים
לניווט, מתקנים לניווט לכלי רכב (מחשבים בכלי רכב),

גרמופונים אוטומטיים, מכשירי רדיו לכלי רכב, מקליטי ווידאו,
מכשירים למדידת מהירות (צילום), התקנים חשמליים למניעת
גניבות, מטעיני סוללות, תאים גלוונים, הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Flyaudio Corporation (China)

Address: No. 16 Factory, Mingzhu Road, Guangdong 
Province, Guangzhou Economic &Technological 
Development Zone, People's Republic of China

Identification No.: 800234

Flyaudio Corporation

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220407 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 20903/10/2010



Class: 7 סוג: 7

European Community Trade Mark , 25/03/2009, No. 
8178147

איחוד האירופי לסימני מסחר , 25/03/2009 , מספר
8178147

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)

Lifts, freight elevators and escalators; Mechanical, 
pneumatic and hydraulic devices to operate doors, 
revolving doors, sliding doors and folding doors; all 
included in class 7.

מעליות, מעליות סחורות ודרגנועים; התקנים מכאניים,
פנאומטיים והידרוליים להפעלת דלתות, דלתות מסתובבות,
דלתות זזות ודלתות מתקפלות; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ORONA, S. COOP.

Address: Poligono Lastaola, s/n, HERNANI, 20120, 
(GUIPUZCOA), Spain

Identification No.: 800236

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ORONA

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220445 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 21003/10/2010



Plug & play devices for vehicles; remote control 
devices for vehicles; safes for vehicles connecting to 
safety systems; theft prevention systems; theft 
prevention systems; connecting elements to car 
computers EUC; vehicles accessories including but 
not limited to: audio equipment, speakers, circuitry, 
alarms, electronic windows controls and associated 
wires, hardware and cabinets; entral locking systems 
with or without remote control; central windows 
closing with or without remote; systems to open or 
close baggage trunk with or without remote control; 
safety key pad systems for cars; kill rely systems; 
vehicle tracking and tracing systems and devices; 
parts and accessories for the abovementioned 
goods; all included in class 9.

עזרי הצתה והפעלה לרכבים; מכשירי שלט רחוק לרכבים;
כספות לרכב המחוברות למערכת המיגון; מערכות מיגון לרכב,
עזרי חיבור למחשב הרכב; אביזרי רכב לרבות אך לא רק:
מערכות שמע ואביזרים נלווים, רמקולים, חיבורי חשמל,
אזקעות, לוח בקרה של חלונות חשמליים וכבלים נלווים,

אביזרים אסתטיים ותאי אחסון; מערכות נעילה מרכזית עם או
ללא שלט רחוק; מערכות סגירת חלונות מרכזית עם או ללא

שלט רחוק; מערכות לפתיחת או סגירת תא המטען עם או ללא
שלט רחוק; מערכות קוד בטיחות לרכבים; מערכות ניתוק
הצתה; מערכות איתור ומעקב אחר רכבים ואביזרים נלווים;

חלקי חילוף ואביזרים נלווים למוצרים המפורטים לעיל; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Connecto Advanced Technologies L.T.D שם: קונקטו - טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

Address: Gonen 18, Petah Tiqwa, 49170, Israel כתובת : גונן 18, פתח תקוה, 49170, ישראל

Identification No.: 513874842מספר זיהוי: 513874842

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Trade Mark No. 220492 מספר סימן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 21103/10/2010



Commercial retail services also by the internet, 
advertising and management; all inckuded in class 
35.

שירותי מסחר קמעונאי, גם באמצעות האינטרנט, פרסום
וניהול; כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BLUE SQUARE - ISRAEL LTD. שם: רבוע כחול - ישראל בע"מ

Address: 2 Haamal St. Ofek Industrial Zone, Rosh 
Haayin, 48092, Israel

כתובת : רח' העמל 2 אזור תעשיה אפק, ראש העין, 48092,
ישראל

Identification No.: 527004284מספר זיהוי: 527004284

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blue Square Israel Ltd.

Address: Legal Department 2 Amal Street, Rosh Haayin, 
48092, Israel

שם: רבוע כחול-ישראל בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב עמל 2, ראש העין, 48092,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word באינטרנט and the indication
@, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה באינטרנט
ובסימן @, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220495 מספר סימן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 21203/10/2010



Wholesale and retail services in the field of 
electrically operated equipment for domestic 
purposes, electric and electronic apparatus and 
instruments, apparatus for receiving, recording, 
transmitting and reproducing of sounds and/or 
images and/or electronically processed data, 
computer hardware and software, photographic, film 
and optical equipment, instruments and blank and 
pre-recorded electronic data carriers, medical 
apparatus and instruments, electrical and non electric 
equipment and containers for household, bathroom 
and kitchen use, cooking and heating apparatus, 
lighting apparatus, horological and chronometric 
instruments, stationeries and printed matter, 
computer and video games; advertising, especially 
catalogue advertising, namely services of a mail 
company; operating of an import and export agency; 
the bringing together, for the benefit of others, of the 
aforementioned goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; order placement and 
invoice management also via e-commerce; included 
in class 35.

שירותי מכירת סיטונות וקמעונות בתחום ציוד מופעל אלקטרוני
למטרות בית, מכשירים והתקנים חשמליים ואלקטרוניים,
מכשירים לקליטה, הקלטה, תשדורת ושיחזור קולות ו/או

דמויות ו/או מידע מעובד אלקטרונית, חומרה ותוכנת מחשב,
ציוד צילום, הסרטה וציוד אופטי, מכשירים ונושאי מידע
אלקטרוניים ריקים ומוקלטים מראש, התקנים ומכשירים

רפואיים, ציוד חשמלי ולא חשמלי ומיכלים לשימוש לבית, חדר
אמבטיה ומטבח, מכשירים לבישול וחימום, התקני תאורה,
מכשירים אורולוגיים וכרונומטריים, דברי כתיבה וחומר דפוס,
משחקי מחשב ווידאו; פרסום, במיוחד פרסום קטלוג, דהיינו

שירותים לחברת דואר; תפעול של סוכנות לייבוא וייצוא; ליקוט,
לטובת אחרים, את הטובין הנזכרים לעיל (מלבד הובלה

עבורם), איפשור ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחיות טובין אלה;
ביצוע הזמנות וניהול החשבונית גם באמצעות מסחר אלקטרוני;

הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Hong Kong , 23/10/2008, No. HK301226736 HK301226736 הונג קונג , 23/10/2008 , 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: Media - Saturn - Holding GmbH

Address: Wankelstrasse 5, Ingolstadt, 85053, Germany

Identification No.: 70367

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. 220510 מספר סימן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 21303/10/2010



Class: 3 סוג: 3

Netherlands Antilles , 13/11/2008, No. D-800630 D-800630 אנטילים ההולנדיים , 13/11/2008 , 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)

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

סבונים; תמרוקים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תרחיצים
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cartier International AG

Address: Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 
Steinhausen, 6312, Switzerland

Identification No.: 62053

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

DE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PARFUM 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

LES HEURES DE PARFUM

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220514 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 21403/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations encapsulated in 
heat sensitive liposomes for use in the treatment of 
cancer; all included in class 5

תכשירים רפואיים לטיפול בסרטן; תכשירים רפואיים לשימוש
בטיפול בסרטן, שהם תכשיר ארוז בליפוזומים רגישים לחום;

הנכללים כולם בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Celsion Corporation

Address: 10220-L Old Columbia Road, Columbia, 
Maryland, 21046-2391, U.S.A.

Identification No.: 800242

(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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ThermoDox

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220520 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 21503/10/2010



מוצרי גומי וחלפים לרכב; הנכללים כולם בסוג 12.

סוג: 12

סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: I.R.P.C. ISRAEL RUBBER PRODUCTS LTD. שם: אי.אר.פי.סי. מוצרי גומי ישראלים בע"מ

Address: Habareket 4, P.O.B. 56, Barkan, 44820, Israel כתובת : הברקת 4, ת.ד. 56, ברקן, 44820, ישראל

Identification No.: 510776164מספר זיהוי: 510776164

חברה פרטית

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the 'words ISRAEL, RUBBER 
PRODUCTS and CO. LTD, but in the combination of 
the mark.

,ISRAEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
RUBBER PRODUCTS, ו-CO. LTD, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220550 מספר סימן

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 21603/10/2010



Biscuits; all included in class 30 ביסקוויטים; הנכללים כולם בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: United Biscuits (UK) Limited

Address: Hayes Park, Hayes, UB4 8EE, United Kingdom

Identification No.: 53173

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 words DIGESTIVE and THE 
ORIGINAL, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DIGESTIVE ו-THE ORIGINAL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220564 מספר סימן

Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 21703/10/2010



Unprocessed artificial resins and unprocessed 
plastics used in further manufacturing; all included in 
class 1.

שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים ופלסטיקים בלתי מעובדים
המשמשים בייצור נוסף; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Dow Chemical Company

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

Identification No.: 945

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

ELITE 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. 220636 מספר סימן

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 21803/10/2010



Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocolate, 
chocolate products, praline sweets, sweetmeats, 
candies, marzipan. wheat-rice and corn products 
extruded to produce food stuffs, puffed corn; included 
in class 30.

מאפים וממתקים, ביסקוויטים, עוגות, שוקולד, מוצרי שוקולד,
ממתקי פרלין, ממתקים, סוכריות, מרציפן, מוצרי חיטה, מוצרי
אורז ותירס לייצור דברי מזון, תירס תפוח; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bahlsen GmbH & Co. KG

Address: Hannover, Germany

Identification No.: 51302

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 words GENUSS and SEIT and 
the year 1889, but in the combination of the mark.

GENUSS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-SEIT ובשנה 1889, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220654 מספר סימן

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 21903/10/2010



Devices, instruments and mechanisms for use of 
science, research and examination of mechanical 
equipment that are based on photography and 
imaging technologies; included in class 9.

התקנים, ומכשירים ומנגנונים לשימוש במדע, במחקר ובבדיקת
ציוד מכני, המבוססים על טכנולוגיות צילום והדמיה; הנכללים

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Real Imaging Ltd. שם: ריל אימג'ינג בע"מ

Address: 1 Hagolan St., Lod, 71362, Israel כתובת : רח' הגולן 1, לוד, 71362, ישראל

Identification No.: 513557033מספר זיהוי: 513557033

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220666 מספר סימן

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 22003/10/2010



Devices, instruments and mechanisms for use 
science, research and examination of mechanical 
equipment that are based on fhotography and 
imaging technologies; all iccluded in class 9.

התקנים, מכשירים ומנגנונים לשימוש במדע, במחקר ובבדיקת
ציוד מכני, המבוססים על טכנולוגיות צילום והדמיה; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Real Imaging Ltd. שם: ריל אימג'ינג בע"מ

Address:  ישראל71362, לוד, 1רח' הגולן , כתובת : רח' הגולן 1, לוד, 71362, ישראל

Identification No.: 513557033מספר זיהוי: 513557033

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה אימג'ינג
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ריל אימג'ינג

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220668 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 22103/10/2010



Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of diabetes; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם לטיפול ומניעת סכרת;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Company

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

Identification No.: 603

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 220670 מספר סימן

Application Date 13/05/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 22203/10/2010



Chemicals used in industry, preparations for water 
purification, preparations for air purification; all 
included in class 1.

כימיקלים לתעשייה, חומרים לטיהור מים, חומרים לטיהור אויר;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dede Ayache Ecoways Environment 
Innovation Ltd.

Address: Weldorfer Str 12., Julich, 52428, Germany

Identification No.: 70404

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Hochman

Address: 2 Brasky St., Tel Aviv, 69080, Israel

שם: יאיר הוכמן

כתובת : ברסקי 2, תל אביב-יפו, 69080, ישראל

Trade Mark No. 220784 מספר סימן

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 22303/10/2010



Edible olive oil, included in Class 29. שמן זית אכיל;  כלול בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO 
EXTRA VERGINE DI OLIVA D.O.P. TERRE DI SIENA

Address: Via della Sapienza, 8, I-53100 Siena, I-53100, 
Italy

Identification No.: 800271

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 TERRE DI SIENA 
separately, but in the combination of the mark.

TERRE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DI SIENA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220829 מספר סימן

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 22403/10/2010



Advertisements; business management; care 
business; All included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Evgeny Shulgin שם: יבגני שולגין

Address: כתובת : סומקין 7, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 314417932מספר זיהוי: 314417932

Name: Leonid Barsky שם: לאוניד ברסקי

Address: כתובת : אחד העם 27, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 310303383מספר זיהוי: 310303383

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word INFO, PLUS and TOURIST 
MAGAZINE, but in the combination of the mark.

,INFO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PLUS ו-TOURIST MAGAZINE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220884 מספר סימן

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 22503/10/2010



Sterile, bactericidal, antiseptic and germicidal 
preparations for cleaning contact lenses, 
disinfectants and bacterial preparations for medical 
use; all included in class 5.

תכשירים סטריליים, משמידי חיידקים, מחטאים וקוטלי חיידקים
עבור ניקוי עדשות מגע, חומרי חיטוי ותכשירים בקטריאליים

לשימוש רפואי; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Avizor S.A.

Address: La canada, 17, Madrid, Torrejon de Ardoz, 
Spain

Identification No.: 70422

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 SENSITIVE separately, but 
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AVIZOR UNICA SENSITIVE

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220890 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 22603/10/2010



Class: 9 סוג: 9

France , 04/12/2008, No. 083615765 צרפת , 04/12/2008 , מספר 083615765

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 measuring the impact of 
telecommunications products and services on the 
sustainable development; all included in class 9.

תוכנה למדידת השפעת מוצרים ושירותי תקשורות רחק על
הפיתוח בר קיימא;  הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRANCE TELECOM

Address: Paris, France

Identification No.: 8819

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination of words 
PROGRAM OF METHODIC EVALUATION TOOL 
FOR SUSTAINABILITY, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
PROGRAM OF METHODIC EVALUATION TOOL

FOR SUSTAINABILITY, 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

PROMETEVS, PROgram of METhodic EValuation tool for Sustainability

Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220939 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 22703/10/2010



Agents affecting digestive organs; all included in 
class 5.

גורמים המשפיעים על איברי עיכול; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IL YANG PHARM. CO., LTD.

Address: 182-4, Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800295

IL YANG PHARM. 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

NOLTEC

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220964 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 22803/10/2010



Phytotherapeutical preparations containing silybum 
marianum; all included in class 5.

תכשירים פיטותרפויטים המכילים סיליבום מריאנום; 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

MARASIL

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220988 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 22903/10/2010



Advertising and promotional activities; assistance 
with business management and business 
administration; assistance with the handling of office 
functions, wholesale and retail business, sales 
promotion for others, included in Class 35.

פרסום ופעילויות קידום; סיוע בניהול עסקים ובטיפול בעסקים;
סיוע עם הטיפול בתפקידים משרדיים, עסקים סיטונאים

וקמעוניים, קידום מכירות עבור אחרים, הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

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

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים 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. 221006 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 23003/10/2010



Advertising and promotional activities; assistance 
with business management and business 
administration; assistance with the handling of office 
functions, wholesale and retail business, sales 
promotion for others, included in Class 35.

פרסום ופעילויות קידום; סיוע בניהול עסקים ובטיפול בעסקים;
סיוע עם הטיפול בתפקידים משרדיים, עסקים סיטונאים

וקמעוניים, קידום מכירות עבור אחרים, הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

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

אם 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. 221013 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 23103/10/2010



Computer software, programs and interchange 
standards services rendered 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 42.

שירותי תוכנת מחשב, תוכניות וסטנדרטיים חליפיים המסופקים
להגדרה, חילול ותיפעול תוכניות מחשב מבקרות רבות-תחומים

וסוכמות ועבור בקרת רישום של משתתפים, איסוף נתוני
הסכמת משתתף כשאלונים ומסמכים בצורת מדיה אלקטרונית
וגיליונות נייר בפורמט ובמבנה המתארים הסכמה עם מדיניות
ממשלתית, תקנות ונוהלים, ובצורת תצהירים, דיווחי בקרת

חשבונות ומתקני תיפעול, מפעלי ותוכניות בטיחות ו/או ביטחון,
לאפשר לתעשיות מבוקרות, מתווכים מורשים ורשויות
ממשלתיות 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 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AMS Advanced Maintenance Systems Ltd. שם: איי.אמ.אס. מערכות תחזוקה מתקדמות בע"מ

Address: 11 The Science Park, P.O.B. 23838, Jerusalem, 
91237, Israel

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. 221021 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 23203/10/2010



Toys, games and playthings; outdoor and indoor play 
equipment and apparatus such as swings, see-saws, 
slides, monkey bars; play gyms; toy vehicles; toy 
scooters; toy tricycles; toy pedal cars; ride-on-toys; 
skateboards; roller skates; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ושעשועים; ציוד והתקנים למשחק בתוך
ומחוץ לבית כדוגמת נדנדות, נדנדות מאוזנות, מגלשות,

מגלשיים; מתקני משחק; כלי רכב למשחק; אופנועי משחק;
תלת אופן למשחק; מכונות דוושה למשחק; צעצועי רכיבה;
סקייטבורדים (גלגשות); מחליקים; כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOYMONSTER INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED

Address: Road Town, P.O.B. P.O.Box 957, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 70300

(British Virgin Islands 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

EEZY PEEZY

Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221028 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 23303/10/2010



Chain Stores for clothing, footwear, headgear, hair 
accessories, jewelry, belts, bags and purses, 
luggage, card holders, key holders, cuffs, towels and 
fashion accessories; import and marketing of 
clothing, footwear, headgear, hair accessories, 
jewelry, belts, bags and purses, luggage, card 
holders, key holders, cuffs, towels and fashion 
accessories all included in class 35

רשת חנויות פריטי לבוש, הנעלה, כיסויי ראש, אביזרים לשיער,
תכשיטים, חגורות, תיקים וארנקים, מזוודות, מחזיקי כרטיסים,
מחזיקי מפתחות, חפתים, מגבות ואביזרי אופנה; שירותי יבוא
ומכירה של פריטי לבוש, הנעלה, כיסויי ראש, אביזרים לשיער,
תכשיטים, חגורות, תיקים וארנקים, מזוודות, מחזיקי כרטיסים,
מחזיקי מפתחות, חפתים, מגבות ואביזרי אופנה;  הנכללים

כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: UNGER FASHION IMPORT LTD שם: אונגר יבוא אופנה בע"מ

Address: 74 he beiyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

כתובת : הא' באייר 6, תל אביב-יפו, 62093, ישראל

Identification No.: 511949232מספר זיהוי: 511949232

חברה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Plinner, Advs.

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

שם: פרייס-פלינר, עו"ד

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

Trade Mark No. 221071 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 23403/10/2010



Footwear (men and women) and footwear 
accessories, clothing and head wear; all included in 
class 25.

נעליים (נשים וגברים) ואביזרים לנעליים, דברי הלבשה
וכובעים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zion Barmocha שם: ציון ברמוחה

Address: 27 Ma'agal Hashalom St., Rishon Lezion, Israel כתובת : מעגל השלום 27, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 038257135מספר זיהוי: 038257135

קלמנטינה

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221088 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 23503/10/2010



Chemical products and preparations for the use in 
industry, agriculture, gardening and forestry; 
materials for use in agriculture, fertilizers, 
preparations for the treatment in soil, nutritional 
substances for plants; seeds; chemical products and 
preparations for the treatment of seeds; manure; all 
included in class 1.

מוצרים ותכשירים כימיים לשימוש בתעשייה, חקלאות, גננות
ויערנות; חומרים לחקלאות, דשנים, תכשירים לטיפול בקרקע,
חומרי הזנה לצמחים;  גרעינים; מוצרים ותכשירים כימיים

לטיפול בזרעים; דשנים; הכלולים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: P.O.B. 10, Tel Aviv, 61000, Israel כתובת : ת.ד. 10, תל אביב, 61000, ישראל

Identification No.: 3566מספר זיהוי: 3566

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 shortening AGR and the word 
TERRA separately, but in the combination of the 
mark.

AGR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בקיצור
ובמילה TERRA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221104 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 23603/10/2010



Education and providing of training with respect to 
agriculture and environmental matters; arranging and 
conducting conferences, conventions, educational 
programs and enrichment activities on agriculture 
and environmental matters; consultation services on 
agriculture and environmental matters; all included in 
class 41.

חינוך והענקת אימונים בנושאי חקלאות ואיכות סביבה; ארגון
וועידות, כנסים, תוכניות הדרכה ותוכניות העשרה בנושאי

חקלאות ואיכות סביבה; שירותי יעוץ בתחומי החקלאות ואיכות
הסביבה; הכלולים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: P.O.B. 10, Tel Aviv, 61000, Israel כתובת : ת.ד. 10, תל אביב, 61000, ישראל

Identification No.: 3566מספר זיהוי: 3566

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 shortening AGR and the word 
COLLEGE separately, but in the combination of the 
mark.

AGR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בקיצור
ובמילה COLLEGE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221113 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 23703/10/2010



Batteries; included in class 9. בטריות; נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: INAXES LTD. שם: אינקסס בע"מ

Address: Hagefen 5, P.O.B. 5, Herzelia, 60917, Israel כתובת : הגפן 5, ת.ד. 5, הרצליה, 60917, ישראל

Identification No.: 512119710מספר זיהוי: 512119710

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. 221123 מספר סימן

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 23803/10/2010



Technical communication services from personal 
computer to mobile telephone; included in class 38.

שירותי תקשורת טכנולוגית מהמחשב האישי לטלפון נייד;
הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

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

SMSENDER

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221125 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 23903/10/2010



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 ; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: JAFORA TABORI LTD. שם: יפאורה תבורי בע"מ

Address: Gad Feinstein Road, P.O.B. 540, Rehovot, 
76385, Israel

כתובת : רחוב גד פיינשטיין, ת.ד. 540, רחובות, 76385, ישראל

Identification No.: 511455685מספר זיהוי: 511455685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SCHWEPPES RUSSIAN

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221227 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 24003/10/2010



Light collecting devices and appliances in 
combination with solar cells for electricity generation, 
as far as included in class 9; light collecting devices 
and appliances in combination with solar cells for 
power generation, as far as included in class 9; solar 
cells for electricity generation; solar modules for 
production of electricity; solar power plants 
(photovoltaic) for electricity generation; solar 
batteries; solar batteries hold; solar batteries for 
industrial purposes; photovoltaic devices for 
electricity generation and plants, which are built 
thereof; power inverters for photovoltaic applications; 
all included in class 9.

מתקנים והתקנים לאיסוף אור בצירוף עם תאים סולריים עבור
חילול חשמל, ככל שנכללים בסוג 9; מתקנים והתקנים לאיסוף
אור בצירוף עם תאים סולריים עבור חילול כוח ככל שנכללים
בסוג 9; תאים סולריים עבור חילול חשמל; מודולות סולריות
עבור יצור של חשמל; שתלי כוח סולרייים (פוטו-וולטאי) עבור
חילול חשמל; סוללות סולריות; סוללות סולריות עבור שימוש
ביתי; סוללות סולריות למטרות תעשייתיות; מתקנים פוטו-

וולטאיים לחילול חשמל ולשתלים אשר בנויים מהם; מהפכי כוח
עבור יישומים פוטו-וולטאיים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CONCENTRIX SOLAR GmbH

Address: Boetzinger StraBe 31, Freiburg, 79111, 
Germany

Identification No.: 70455

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 SOLAR separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CONCENTRIX SOLAR

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221343 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 24103/10/2010



Generation of solar electricity; included in class 40. חילול של חשמל סולרי; נכלל בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CONCENTRIX SOLAR GmbH

Address: Boetzinger StraBe 31, Freiburg, 79111, 
Germany

Identification No.: 70455

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 SOLAR separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CONCENTRIX SOLAR

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221344 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 24203/10/2010



Services of developments for photovolatic 
application; development of photovoltaic modules 
and systems; development of photovoltaic power 
plants; all included in class 42.

שירותים של פיתוחים עבור יישומים פוטו-וולטאיים; פיתוח של
מודולות ומערכות פוטו-וולטאיות; פיתוח של שתלי כוח פוטו-

וולטאיים; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CONCENTRIX SOLAR GmbH

Address: Boetzinger StraBe 31, Freiburg, 79111, 
Germany

Identification No.: 70455

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 SOLAR separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CONCENTRIX SOLAR

Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221345 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 24303/10/2010



Cosmetics, perfumes, soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations; 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, בשמים, סבונים, תרחיצים לשיער, שמנים
אתריים, מוצרי אמבט, מוצרי רחצה; הנכללים 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

Trade Mark No. 221445 מספר סימן

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 24403/10/2010



Class: 3 סוג: 3

France , 11/12/2008 צרפת , 11/12/2008

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 products, perfumes, eaux de 
toilette, essentials oils, hair lotions, perfumed gels 
and perfumed lotions for body and face care, 
deodorants, bath gels, shower gels, after shave  
balms and after shave lotions; all included in class 3.

סבונים, מוצרי פרפומריה, בשמים, מי טואלט, שמנים
ארומטיים, קרם לחות לשיער, ג'לים מבושמים וקרמים

מבושמים לגוף ולפנים, דיאודורנטים, ג'ל לאמבט, ג'ל למקלחת,
אפטרשייב ותרחיץ לאחר הגילוח; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word ABSOLUTE and the words 
EAU DE TOILETTE INTENSE, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
EAU DE TOILETTE ובצירוף המילים ABSOLUTE

INTENSE, אלא בהרכב הסימן.

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

הסימן מוגבל לצבעים אפור, שחור ואדום הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221456 מספר סימן

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 24503/10/2010



Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 1382

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

כ"ה תשרי תשע"א - 24603/10/2010



Surgical instruments for orthopaedic use; all included 
in class 10.

מכשירים כירורגיים לשימוש אורטופדי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DePuy, Inc.

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

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

GOAL POST

Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221605 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 24703/10/2010



Biodegradable, injectable steroid implant with 
extended drug release for retinal disease.

שתל סטרואידי מתכלה הניתן להזרקה, ואשר משחרר תרופה
באופן מתמשך, למחלה של הרשתית (בעין).

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive, Irvine, California, 92612, 
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 list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OZURDEX

Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221681 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 24803/10/2010



Computer software, computerized systems and 
databases, 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 9

תכנת מחשב, מערכות ומסדי נתונים ממוחשבים, לרבות
מקוונים, לשם סחר, הזמנה ואספקת מידע הנוגע לשירותי
הובלה, תעופה אזרחית, נסיעות, טיולים וחופשות ושירותי
תיירות ונופש, בישראל ומחוצה לה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

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. 221741 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 24903/10/2010



Beers; mineral and aerated water; fruit drinks and 
fruit juices; energy drinks; soft drinks; all included in 
class 32.

בירה; מים מינרליים ומוגזים; משקאות מפירות ומיצי פירות;
משקאות אנרגיה; משקאות קלים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Boris Gurevich שם: בוריס גורביץ'

Address: כתובת : רח' קרון אהרון 3, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 303916654מספר זיהוי: 303916654

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alexander Borochovich Rozenman, Adv.

Address: 76 Hatayasim St., Tel Aviv, 67431, Israel

שם: אלכסנדר בורוכוביץ' רוזנמן, עו"ד

כתובת : דרך הטייסים 76, תל אביב, 67431, ישראל

Trade Mark No. 221835 מספר סימן

Application Date 22/06/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 25003/10/2010



Clothing, footwear , head covers for pets and people; 
included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש עבור בעלי חיים ובני אדם;
נכלל בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: גד בן רוזן

כתובת : ת"ד 48193, ירושלים, 91481, ישראל

מספר זיהוי: 328814017

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Livnat, Mayer & Co,, Advs.

Address: Malha Technology Park, P.O.B. 48193, 
Jerusalem, 91481, Israel

שם: לבנת, מאיר ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, ת.ד. 48193, ירושלים, 91481,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Kool Coats

Application Date 22/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221861 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 25103/10/2010



Devices, instruments and mechanisms for use of 
science, research and examination of mechanical 
equipment that are based on photography and 
imaging technologies; included in class 9.

התקנים, מכשירים ומנגנונים לשימוש במדע, במחקר ובבדיקת
ציוד מכני, המבוססים על טכנולוגיות צילום והדמיה; הנכללים

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Real Imaging Ltd. שם: ריל אימג'ינג בע"מ

Address: 1 Hagolan St., Lod, 71362, Israel כתובת : רח' הגולן 1, לוד, 71362, ישראל

Identification No.: 513557033מספר זיהוי: 513557033

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221872 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 25203/10/2010



Medical instruments in the field of photography, 
scanning, imaging and diagnosis; all included in class 
10.

מכשירים רפואיים בתחום הצילום, ההדמיה, הסריקה והאבחון;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Real Imaging Ltd. שם: ריל אימג'ינג בע"מ

Address:  ישראל71362, לוד, 1רח' הגולן , כתובת : רח' הגולן 1, לוד, 71362, ישראל

Identification No.: 513557033מספר זיהוי: 513557033

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221873 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 25303/10/2010



Medical instruments in the field of photography, 
scanning, imaging and diagnosis; all included in class 
10.

מכשירים רפואיים בתחום הצילום, ההדמיה, הסריקה והאבחון;
נכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Real Imaging Ltd. שם: ריל אימג'ינג בע"מ

Address:  ישראל71362, לוד, 1רח' הגולן , כתובת : רח' הגולן 1, לוד, 71362, ישראל

Identification No.: 513557033מספר זיהוי: 513557033

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word IMAGING and the phrase 
A MISSION FOR LIFE, but in the combination of the 
mark.

IMAGING רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצירוף המילים A MISSION FOR LIFE, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221875 מספר סימן

Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 25403/10/2010



Perfumery products, in class 3. מוצרי פרפומריה, הנכללים 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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AQUA ALLEGORIA

Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221915 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 25503/10/2010



Personal protective mechanisms against accidents, 
especially of: aprons, jackets, clothes, harnesses, 
helmets, masks, glasses, gloves and earflaps; all 
included in class 9.

מנגנונים מגינים אישיים נגד תאונות, במיוחד של: סינרים,
מעילים, בגדים, רתמות, קסדות, מסכות, משקפיים, כפפות

וכיסויי אוזן; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Productos Climax, S.A.

Address: Pol. Ind. Sector Mollet C/A No 1, Parets del 
Valles, 08150, Spain

Identification No.: 800425

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 222082 מספר סימן

Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 25603/10/2010



Personnel outsourcing; included in class 35. ניהול המשאב האנושי כמיקור חוץ ; נכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pinto Iris שם: איריס פינטו

Address:  97852, ירושלים, 30/24רח' ההגנה, Israel כתובת : הגנה 30, ירושלים, 97852, ישראל

Identification No.: 051729168מספר זיהוי: 051729168

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222201 מספר סימן

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 25703/10/2010



Horse-riding for children (2-8 years old); included in 
class 41.

רכיבה על סוסים לגיל הרך (שנתיים עד שמונה); נכלל בסוג
.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Gal Cohen שם: גל כהן

Address: 52 Shir Hashirim St,, Rosh ha'ain, Israel כתובת : שיר השירים 52, ראש העין, ישראל

Identification No.: 200226140מספר זיהוי: 200226140

Name: Yael Sigal שם: יעל סיגל

Address: 12a Hameyasdim St., Raanana, Israel כתובת : המייסדים 12א', רעננה, ישראל

Identification No.: 015525199מספר זיהוי: 015525199

Trade Mark No. 222328 מספר סימן

Application Date 20/07/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 25803/10/2010



Quality human recombinant collagen from plants; for 
industrial use; chemical and bio-chemical uses, 
applications, products and preparations for 
pharmaceutical and/or cosmetics industries; all 
included in class 1.

קולגן אנושי רקומביננטי איכותי מצמחים, לשימוש תעשייתי
ולשימושים, יישומים, מוצרים ותכשירים כימיים וביו כימיים

המיועדים לתעשיות הקוסמטיקה ו/או הרוקחות; הנכללים כולם
בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CollPlant Ltd. שם: קולפלנט בע"מ

Address: P.O.B. 408, Kiryat Shmona, 11013, Israel כתובת : ת.ד. 408, קרית שמונה, 11013, ישראל

Identification No.: 513578260מספר זיהוי: 513578260

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Horn & Co.

Address: 5 Azrieli Center Round Tower, 40th Floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: הורן ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 מגדל מרובע, קומה 40, תל אביב,
67021, ישראל

Trade Mark No. 222332 מספר סימן

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 25903/10/2010



Quality human recombinant collagen from plants; for 
cosmetic uses, applications, products and 
preparations; all included in class 3.

קולגן אנושי רקומביננטי איכותי מצמחים, לשימושים יישומיים,
מוצרים ותכשירים קוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CollPlant Ltd. שם: קולפלנט בע"מ

Address: P.O.B. 408,  ,ישראל11013קרית שמונה , כתובת : ת.ד. 408, קרית שמונה, 11013, ישראל

Identification No.: 513578260מספר זיהוי: 513578260

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Horn & Co.

Address: 5 Azrieli Center Round Tower, 40th Floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: הורן ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 מגדל מרובע, קומה 40, תל אביב,
67021, ישראל

Trade Mark No. 222334 מספר סימן

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 26003/10/2010



Quality human recombinant collagen from plants for 
medical and/or pharmaceutical uses, applications, 
products and preparations; all included in class 5.

קולגן אנושי רקומביננטי איכותי מצמחים, לשימושים, יישומים,
מוצרים ותכשירים רפואיים ו/או רוקחותיים; הנכללים כולם בסוג

.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CollPlant Ltd. שם: קולפלנט בע"מ

Address: P.O.B. 408,  ,ישראל11013קרית שמונה , כתובת : ת.ד. 408, קרית שמונה, 11013, ישראל

Identification No.: 513578260מספר זיהוי: 513578260

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Horn & Co.

Address: 5 Azrieli Center Round Tower, 40th Floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: הורן ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 מגדל מרובע, קומה 40, תל אביב,
67021, ישראל

Trade Mark No. 222335 מספר סימן

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 26103/10/2010



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; traveling bags, trunks, 
handbags, attache cases, briefcases, coin purses, 
key cases, name card cases, pocketbooks, 
umbrellas, parasols, walking sticks, all included in 
class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, מזוודות ותיקי
נסיעות; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות
ואוכפים; תיקי נסיעות, מזוודות, תיקי יד, תיקי מסמכים,

ארנקים לכסף קטן, מחזיקי מפתחות, מחזיקים לכרטיסי ביקור,
פנקסים, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stella Luna Sol Limited

Address: Suites 3003-04, 30/F, Tower 2, 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. 222340 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 26203/10/2010



Clothing, footwear, headgear; shoes; heelpieces for 
shoes, iron fittings for shoes, non-slipping devices for 
shoes, welts for shoes, suits, jackets, dresses, skirts, 
underwear, swimsuits, t-shirts, parkas, sports 
uniforms, shorts, shoes, boots, sports shoes, 
sandals, hats, socks, gloves for clothing, belts 
(clothing), ties (clothing), neckerchiefs, all included in 
class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; נעליים; עקבים לנעלים, אביזרי
ברזל לנעלים, התקנים המונעים החלקה לנעלים, אימרה

לנעלים, חליפות, ג'קטים, שמלות, חצאיות, הלבשה תחתונה,
בגדי ים, חולצות טי, מעילים, מדי ספורט, מכנסיים קצרים,

נעליים, מגפיים, נעלי ספורט, סנדלים, כובעים, גרביים, כפפות,
חגורות (הלבשה), עניבות (הלבשה), מטפחות לצוואר;

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stella Luna Sol Limited

Address: Suites 3003-04, 30/F, Tower 2, 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. 222341 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 26303/10/2010



Eyeglasses, sunglasses, cases and frames for 
eyeglasses and sunglasses; included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, נרתיקים ומסגרות למשקפיים
ולמשקפי שמש; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VISARD SRL

Address: Treviso, Italy

Identification No.: 52326

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. 222609 מספר סימן

Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 26403/10/2010



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

כ"ה תשרי תשע"א - 26503/10/2010



Mountaineering boots, backpacking boots, trekking 
boots, hiking boots, trail boots, multisport boots and 
shoes, hunting boots, military boots, desert boots, 
rain shoes, travel boots and shoes, casual boots and 
shoes, winter boots and shoes, insulated boots and 
shoes, sandal and summer shoes, leather boots and 
shoes, fabric boots and shoes, synthetic upper boots 
and shoes; all included in class 25.

מגפי טיפוס הרים, מגפי תרמילאים, מגפי טיולי שטח, מגפי
טיפוס, מגפי מסילה, מגפי ונעלי ספורט רב תכליתי, מגפי ציד,
מגפיים צבאיים, מגפי מדבר, מגפי גשם, מגפי נעלי טויל, מגפי
ונעלי פנאי, מגפי ונעלי חורף, מגפיים ונעליים מבודדים, סנדל
ונעלי קיץ, מגפי ונעלי עור, מגפי ונעלי אריג, מגפיים ונעליים

עליונים סינתטיים; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CALZATURIFICIO ZAMBERLAN S.R.L.

Address: Torrebelvicino (Vicenza), Italy

Identification No.: 44689

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

HYDROBLOC

Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222633 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 26603/10/2010



Household or kitchen utensils ; sponges; articles for 
cleaning purposes, except brushes, steelwool;  all 
included in class 21

כלים לבית ולמטבח ; ספוגים; פריטים לצורכי ניקוי, למעט
מברשות,  צמר פלדה; הנכללים כולם בסוג 21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hamivreshet Ta'asiyat Mivrashot Kibbutz 
Ruhama 1973

שם: המברשת תעשיית מברשות קיבוץ רוחמה 1973

Address: Kibbutz Ruchama, 79180, Israel כתובת : ד.נ. חוף אשקלון, קיבוץ רוחמה, 79180, ישראל

Identification No.: 550002000מספר זיהוי: 550002000

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Osnat Naveh & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: אסנת נווה ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קויפמן 4, תל אביב, 68012, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 222944 מספר סימן

Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 26703/10/2010



E-commerce website; the bringing together, for the 
benefit of others, a variety of goods enabling 
customers to view and purchase these goods from 
an internet website; online retail store services; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; direct mail advertising; sales 
promotion for other; all included in class 35.

אתר למסחר אלקטרוני; ריכוז מגוון של טובין לטובת אחרים,
באופן שמאפשר ללקוחות לראות ולרכוש טובין אלו מאתר
אינטרנט; שירותי קמעונאות מקוונים; הצגת טובין באמצעי
תקשורת, למטרות קמעונאות; דיוור ישיר; קידום מכירות

לצדדים שלישיים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shopmind Ltd. שם: שופמיינד בע"מ

Address: 8 HaSadnaot Street,, P.O.B. 2013, Herzelia, 
46728, Israel

כתובת : הסדנאות 8,, ת.ד. 2013, הרצליה, 46728, ישראל

Identification No.: 512896739מספר זיהוי: 512896739

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Raviv & Co., Law Office

Address: 11 Menachem Begin St., Ramat Gan, 52681, 
"Rogovin Tidhar" Tower, Israel

שם: שרון רביב ושות', משרד עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 11, רמת גן, 52681, מגדל "רוגובין
תדהר", ישראל

Trade Mark No. 222945 מספר סימן

Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 26803/10/2010



Chemicals products used in industry, science and 
photography, also in agriculture, gardening and 
forestry; glue and sealing materials used in industry; 
all included under class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בתעשיים, במדע ובצילום, וכן
בחקלאות, גננות וביערנות; דבקים וחומרי אטימה המשמשים

בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shimon Lempert שם: שמעון למפרט

Address: 16 Hanasi St., Kiryat Ono, 55570, Israel כתובת : רח' הנשיא 16, קרית אונו, 55570, ישראל

Identification No.: 51577245מספר זיהוי: 51577245

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Barkan, Tsion, Adv.

Address: Beit Silver, 14 Floor 7 Abba Hillel Street, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: ברכאן, ציאון, עו"ד

כתובת : בית סילבר, קומה 14 רחוב אבא הלל 7, רמת גן,
52522, ישראל

Trade Mark No. 222947 מספר סימן

Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 26903/10/2010



Planning, designing, creating and producing 
advertisements, commercials and commercial video 
contents; all included in class 35.

תכנון, עיצוב, יצירת והפקת פרסומות, סרטוני פרסומת ותכני
וידאו מסחריים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Gravity Visual Effects & Desogm Ltd. שם: גראויטי ויזואל אפקטס אנד דזיין בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל3רח' התעשיה , כתובת : רח' התעשיה 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511945701מספר זיהוי: 511945701

חברה פרטית

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

Trade Mark No. 222951 מספר סימן

Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 27003/10/2010



Holders for cigarettes; included in class 34. פומיות לסיגריות; הנכללות בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NAHSHIN LEONID שם: נחשין לאוניד

Address: 153/36 Hazvi, Beer Sheva, Israel כתובת : הצבי 153/36, באר שבע, ישראל

Identification No.: 55702מספר זיהוי: 55702

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Nic-Out

Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223011 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 27103/10/2010



Accompaniment after birth, assistance and support to 
woman after birth; all included in class 45.

ליווי לאחר לידה, סיוע ותמיכה לאחר הלידה; הנכללים כולם
בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hagit Blau Mendelbaum שם: חגית בלאו מנדלבאום

Address: Hachomesh 15/1, Hod Hasharon, Israel כתובת : החומש 15/1, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 027848449מספר זיהוי: 027848449

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldblatt Gindes Yariv, Advs.

Address: 7 Menachem Begin St., Ramat Gan, 52681, 
Israel

שם: גולדבלט גינדס יריב, עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 52681, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ליווי לאחר לידה, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ליווי לאחר
לידה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 223035 מספר סימן

Application Date 18/08/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 27203/10/2010



Goods of leather, handbags, shopping bags, beach 
bags, travelling bags, valises, trunks, suitcases, 
briefcases, pocket wallets, purses, card cases, 
pouches of leather; dog collars, covers for animals; 
key cases (leatherware); umbrellas, parasols and 
walking sticks; garment bags for travel; all included in 
class 18.

סחורות מעור, תיקי יד, תיקי קניות, תיקי חוף, תיקי נסיעה,
מזוודות קטנות, תיבות, מזוודות, תיקי מסמכים, ארנקי כיס,
ארנקי נשים, נרתיקי כרטיסים, פאוצ'ים מעור; קולרי כלבים,
כיסויים לבעלי חיים; נרתיקי מפתחות (טובין מעור); מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה; תיקי בגדים לנסיעה; הנכללים כולם

בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NED

Address: 41 avenue Gaston Roussel, 93230 
ROMAINVILLE, France

Identification No.: 800558

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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.

The mark is limited to the colors Black and Orange 
1585 CVC, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים שחור וכתום CVC 1585 הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 223264 מספר סימן

Application Date 03/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 27303/10/2010



Electric or electronic components, including, 
semiconductors, electronic circuits, microcircuits, 
integrated circuits, microprocessors, microcontrollers, 
memory circuits, and assemblies comprising such 
components; apparatus and instruments for 
designing, manufacturing and testing such 
components; mask works, software, blank memory 
cards and programs for use in the design, 
manufacture, or operation of integrated circuits; all 
included in class 9.

רכיבים חשמליים או אלקטרוניים, כולל, מוליכים למחצה,
מעגלים אלקטרוניים, מיקרו-מעגלים, מעגלים משולבים, מיקרו
מעבדים, מיקרו בקרים, מעגלים זיכרון, והרכבים הכוללים

חלקים אלה; מערכות ומכשירים לעיצוב, ייצור ובדיקת רכיבים;
עבודות מסיכה, תוכנה, כרטיסי זיכרון ריקים ותוכנות לשימוש
בעיצוב, ייצור או הפעלת מעגלים משולבים; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STMicroelectronics N.V.

Address: 39 Chemin Du Champ des Filles, Geneva, 1228 
Plan-les-Ouates, Switzerland

Identification No.: 70598

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

STMICROELECTRONICS

Application Date 31/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223297 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 27403/10/2010



Fabrics and fabrics products (including linen and bed 
covers); all included in Class 24.

אריגים ומוצרי אריגה (לרבות מצעים וכיסויי מיטה); הנכללים
כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KITAN TEXTILE INDUSTRIES LTD. שם: כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב פנחס רוזן 57, תל אביב, ישראל

Identification No.: 43039מספר זיהוי: 43039

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. 223416 מספר סימן

Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 27503/10/2010



Fabrics and fabrics products (including linen and bed 
covers); all included in Class 24.

אריגים ומוצרי אריגה (לרבות מצעים וכיסויי מיטה); הנכללים
כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KITAN TEXTILE INDUSTRIES LTD. שם: כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב פנחס רוזן 57, תל אביב, ישראל

Identification No.: 43039מספר זיהוי: 43039

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. 223417 מספר סימן

Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 27603/10/2010



Video cameras; video tape recorders; video tape 
players; video disc recorders; video disc players; 
hard disc video players; hard disc video recorders; 
video cameras combined with video tape players and 
recorders; video cameras combined with video disc 
players and recorders; video cameras combined with 
hard disc video players and recorders; photographic 
lenses for video cameras; application software for 
use in editing video data; all included in class 9.

מצלמות וידאו; מקליטי קלטת וידאו; נגני קלטת וידאו; מקליטי
תקליטור וידאו; נגני תקליטור וידאו; נגני וידאו בדיסק קשיח;
מקליטי וידאו בדיסק קשיח; מצלמות וידאו משולבות עם נגני
ומקליטי קלטת וידאו; מצלמות וידאו משולבות עם נגני ומקליטי
תקליטור וידאו; מצלמות וידאו משולבות עם נגני ומקליטי וידאו
בדיסק קשיח; עדשות צילום למצלמות וידאו; תוכנת יישום

לשימוש בעריכת נתוני וידאו; 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

Trade Mark No. 223418 מספר סימן

Application Date 10/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 27703/10/2010



Fabrics and fabrics products (including linen and bed 
covers); all included in Class 24.

אריגים ומוצרי אריגה (לרבות מצעים וכיסויי מיטה); הנכללים
כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KITAN TEXTILE INDUSTRIES LTD. שם: כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב פנחס רוזן 57, תל אביב, ישראל

Identification No.: 43039מספר זיהוי: 43039

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. 223421 מספר סימן

Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 27803/10/2010



Medical devices for use during diagnosis and 
treatment of the vascular system; catheters and parts 
and fittings therefore; medical devices for 
catheterization procedures; delivery and locking 
systems and embolic protection and filters for use in 
catheterization procedures; included in Class 10.

התקנים רפואיים לשימוש עבור אבחנה וטיפול של מערכת כלי
הדם; קתטרים וחלקים והתאמות בעבורם; התקנים רפואיים
עבור הליכי צנתור; מערכות שחרור ונעילה והגנה נגד קרישה

ומסננים לשימוש בהליכי צנתור; כלול בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Gardia Medical Ltd. שם: גרדיה מדיקל בע"מ

Address: 13 Granit Street Industrial Park, Caesarea, 
38900, Israel

כתובת : גרניט 13 פארק תעשיה, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 513902569מספר זיהוי: 513902569

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

GARDEX

Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223422 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 27903/10/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; all included in class 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

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. 223424 מספר סימן

Application Date 10/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 28003/10/2010



Educational services, namely, conducting courses 
and instruction, namely, classes, seminars and 
workshops at the graduate and post-graduate levels 
in the fields of international law, international 
relations, international business, and diplomacy 
leading to academic degrees and conducting 
courses, namely classes, seminars and workshops 
for professionals practicing in the same fields; all 
included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, ניהול קורסים והוראה, דהיינו, חוגים,
סמינרים וסדנאות ברמות תואר ראשון ותואר שני בתחומים של

חוק בינלאומי, יחסים בינלאומיים, עסקים בינלאומיים
ודיפלומטיה המובילים לתארים אקדמאים וניהול קורסים, דהיינו

חוגים, סמינרים וסדנאות למקצוענים המתמחים באותם
תחומים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tufts University

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

Identification No.: 66634

(Massachusetts non profit 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

THE FLETCHER SCHOOL

Application Date 03/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223433 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 28103/10/2010



Sealer coatings for concrete floors; all included in 
class 2.

ציפויי איטום לרצפות בטון; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rust-Oleum Brands Company

Address: 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois, 
60061, U.S.A.

Identification No.: 800581

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

RUST-OLEUM EPOXY SHIELD

Application Date 10/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223434 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 28203/10/2010



Medicated skin care preparations; all included in 
class 5.

תכשירי טיפול עור תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota, 55144, U.S.A.

Identification No.: 53093

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CAVILON

Application Date 10/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223436 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 28303/10/2010



Kitchen accessories not of precious metals, 
receptacles for household/kitchen, including 
foodstuffs storage containers, vacuum pumps and 
vacuum valves in the form of corks of said 
containers; jugs, bottles not of precious metals, 
receptacles not of precious metals; household 
utensils not of precious metals, shoehorns, utensils 
for cosmetics application in the form of spoons; all 
included in Class 21

אביזרי מטבח שאינם עשויים ממתכות יקרות; כלי קיבול
לשימוש בבית/במטבח, הכוללים מיכלים לאחסון מזון, משאבות
ואקום ושסתומי ואקום בצורה של פקקים של המיכלים הללו;
כדים/קנקנים, בקבוקים שאינם עשויים ממתכות יקרות, כלי
קיבול שאינם עשויים ממתכות יקרות; כלי בית שאינם עשויים
ממתכות יקרות, כפות נעליים, כלים למריחת מוצרי קוסמטיקה

בצורה של כפות; הנכללים כולם בסוג 21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FORMASTER S.A.

Address: ul. Fabryczna 24, Kielce, 25818, Poland

Identification No.: 800583

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

DAFI

Application Date 12/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223438 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 28403/10/2010



Hairdressing salons, hair and hair scalp care 
services, beauty care services; all included in class 
44.

סלוני תספורת, שירותי טיפוח שיער וקרקפת שיער, שירותי
טיפוח יופי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LEONOR GREYL

Address: 29 rue du Terrage, 75010 PARIS, France

Identification No.: 800579

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

LEONOR GREYL

Application Date 10/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223447 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 28503/10/2010



Manual vacuum pumps, insecticide atomizers; all 
included in Class 8

משאבות ואקום ידניות, מרססי קוטל חרקים; הנכללים כולם
בסוג 8

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FORMASTER S.A.

Address: ul. Fabryczna 24, Kielce, 25818, Poland

Identification No.: 800583

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

DAFI

Application Date 12/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223468 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 28603/10/2010



Class: 19 סוג: 19

France , 13/03/2009, No. 093636504 צרפת , 13/03/2009 , מספר 093636504

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

SHL

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223476 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 28703/10/2010



Class: 20 סוג: 20

France , 13/03/2009, No. 093636504 צרפת , 13/03/2009 , מספר 093636504

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

SHL

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223487 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 28803/10/2010



Class: 6 סוג: 6

France , 13/03/2009, No. 093636504 צרפת , 13/03/2009 , מספר 093636504

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

SHL

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223502 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 28903/10/2010



Class: 42 סוג: 42

France , 13/03/2009, No. 093636504 צרפת , 13/03/2009 , מספר 093636504

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

SHL

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223515 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 29003/10/2010



Clothing; shirts; trousers; coats; skirts; tee-shirts; 
suits; jackets (clothing); layettes (clothing); swimsuits; 
shoes, for physical training or competitions; shoes; 
hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; girdles; all 
included in class 25.

ביגוד; חולצות; מכנסיים; מעילים; חצאיות; חולצות-טי ;חליפות;
ז'קטים; מערכות של פריטי ביגוד לתינוקות; בגדי ים; נעליים,
לאימון פיזי או תחרויות; נעליים; כובעים; גרביים ובגדים

תחתונים; כפפות; עניבות; מחוכים; הכלולים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QILOO INTERNATIONAL LIMITED

Address: 2-2303 Fuxin Garden Castle, Fengze Street, 
Quanzhou, Fujian, People's Republic of China

Identification No.: 800591

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 223570 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 29103/10/2010



Services, supplying food and drinks; all included in 
class 43.

שרותים לאספקת מזון ושתיה; נכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Falafeliko Ltd. שם: פלפליקו בע"מ

Address: Harama 23, Ganei Tikva, Israel כתובת : הרמה 23, גני תקוה, ישראל

Identification No.: 513341438מספר זיהוי: 513341438

Trade Mark No. 223575 מספר סימן

Application Date 07/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 29203/10/2010



men clothing; all included in class 25. הלבשה לגברים; נכלל בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDY RLK

Address: 20 R st. Gilles, Paris, France

Identification No.: 70617

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Miara, Adv.

Address: 2 Koifman St., Tel Aviv, Israel

שם: אלי מיארה, עו"ד

כתובת : רחוב קויפמן 2, תל אביב, ישראל

IZAC

Application Date 07/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223579 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 29303/10/2010



Articles of silver, gold and platinum, jewelry, precious 
stones; all of which are included in class 14.

דברי כסף, זהב ופלטינה, תכשיטים, אבנים יקרות; הנכללים
כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tsipora Sarah Miler שם: צפורה שרה מילר

Address:  ישראל96426, ירושלים, 105רחוב בין חן , כתובת : רחוב בין חן 105, ירושלים, 96426, ישראל

Identification No.: 50061407מספר זיהוי: 50061407

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Platinum Tower 21 Ha'arba'ah St., Tel Aviv, 
64739, Israel

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

כתובת : מגדל הפלטינום רחוב הארבעה 21, תל אביב, 64739,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the בית יוצר לאמנות יהודית שורשית
.but in the combination of the mark ,עכשוית

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בית יוצר
לאמנות יהודית שורשית עכשוית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 223581 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 29403/10/2010



Data, documents, information, video, sound, text and 
other media or multi-media, all being electronically 
recorded or downloadable from the internet, 
extranets or other communications networks; 
downloadable electronic publications; computer 
hardware, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; recording discs; data processing equipment; 
computer software; communications software; 
magnetic, optical or electronic membership cards; 
computer games; all included in class 9.

נתונים, מסמכים, מידע, וידאו, קול, טקסט ומדיה או מולטימדיה
אחרת, כולם מוקלטים אלקטרונית או ניתנים להורדה
מהאינטרנט, אקסטרה-נט או רשתות תקשורת אחרות;
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; חומרת מחשב,
מתקנים להקלטה, שידור או שחזור קולי או דמויות; נושאי

נתונים מגנטיים; דיסקים להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים; תוכנת
מחשב; תוכנת תקשורת; כרטיסי מנויים מגנטיים, אופטיים או

אלקטרונים; משחקי מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782895 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782895

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: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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. 223583 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 29503/10/2010



Online business networking services; all included in 
class 35.

שירותי יצירת קשרי עסקים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

advertising, marketing and promotion services for 
businesses; compilation and systemization of 
information into computer databases; providing an 
online searchable database featuring employment 
and career opportunities and business, employment 
and professional queries and answers; providing 
information about and making referrals concerning 
products, services, events and activities; organizing 
and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business 
research and survey services; monitoring services, 
namely tracking online references to businesses, 
organizations and business topics; promoting the 
goods and services of others via computer and 
communication networks; facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; on-line retail 
store services in the field of digital media, clothing, 
footwear, headgear, printed matter, stationery, office 
accessories, bags, games, toys and pins; charitable 
services, namely promoting public awareness about 
charitable, community service, and volunteer 
activities; providing online career networking services 
and information in the fields of employment, 
recruitment, job resources, and job listings; providing 
online interactive employment counseling; recruitment 
and placement services; electronic commerce 
services, namely, providing an on-line community for 
advertising and marketing; all included in class 35.

שירותי פרסום, שיווק וקידום לעסקים; קומפילציה וקטלוג של
מידע למאגרי נתונים ממוחשבים; אספקת מאגר נתונים מקוון
הניתן לחיפוש המציג אפשרויות תעסוקה וקריירה, שאילתות

ותשובות בנוגע לתעסוקה ומקצוע; אספקת מידע ויצירת הפניות
לגבי מוצרים, שירותים, אירועים ופעילויות. ארגון וניהול ירידי
תעסוקה; שירותי שיבוץ משרות, שירותי ייעוץ משאבי אנוש,
מחקר עסקי ושירותי סקר, שירותי פיקוח, דהיינו, מעקב
המלצות מקוונות לעסקים, ארגונים ונושאי עסקיים; קידום
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות מחשב ורשתות

תקשורת; סיוע בתחלופה ומכירת שירותים ומוצרים של צדדים
שלישים באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שירותי חנות

קמעונית מקוונים בתחום תקשורת דיגיטלית, הלבשה, הנעלה,
כיסויי ראש, חומר מודפס, כלי כתיבה, אביזרי משרד, תיקים,
משחקים, צעצועים וסיכות; שירותי  צדקה דהיינו קידום מודעות

הציבור לגבי שירותי צדקה, שירותים לקהילה, ופעילויות
התנדבות; אספקת שירותים מקוונים לקשירת קשרים ומידע
בתחום התעסוקה, גיוס, משאבי עבודה ומודעות עבודה;

אספקת ייעוץ תעסוקה אינטראקטיבי מקוון; שירותי גיוס ושיבוץ
משרות; שירותי מסחר אלקטרוני, דהיינו, אספקת שירותי
קהילה מקוונים לפרסום ושיווק` הנכללים כולם בסוג 35.

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782920 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782920

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. 223584 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 29603/10/2010



Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

כ"ה תשרי תשע"א - 29703/10/2010



Telecommunications services, namely electronic 
transmission of data, messages and information 
between and among computers, mobile and 
handheld devices and wired and wireless 
communication devices; telecommunication services; 
namely, enabling users to transmit messages, 
comments, multimedia content, videos, movies, films, 
and photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and other user-generated 
content via a global computer network and other 
computer and communications networks; providing 
online communications links which transfer users to 
other websites; providing online forums, chat rooms 
and electronic bulletin boards for users to post, 
search, watch, share, critique, rate, and comment on 
subjects of interest; providing access to computer, 
electronic and online databases; audio, text, video 
and multimedia broadcasting services over computer 
and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and 
electronically transmitting data, audio, and video; 
providing access to computer databases in the fields 
of entertainment and education; providing access to 
computer databases in the field of social networking; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת, דהיינו העברה אלקטרונית של נתונים,
הודעות ומידע בין ועם מחשבים, התקנים ניידים ונישאים ביד
והתקני תקשורת חוטית ואל חוטית; שירותי תקשורת, דהיינו,

מאפשר למשתמשים להעביר הודעות, הערות, תוכן
מולטימדיה, וידאו, סרטים, סרטי קולנוע ותמונות, תוכן אודיו,
אנימציה, תמונות, דמויות, טקסט, מידע, ותוכן אחר המיוצר על
ידי המשתמש באמצעות רשת מחשב גלובלית ורשתות מחשב
ותקשורת אחרות; אספקת קישורי תקשורת מקוונים המעבירים
משתמשים לאתרים אחרים; אספקת פורומים מקוונים, חדרי
צ'ט ולוחות מודעות אלקטרונים למשתמשים לפרסום, חיפוש,
צפייה, שיתוף, להעברת ביקורת, דרוג, ומתן הערות על נושאים

המעוררים עניין; אספקת גישה למחשב, מאגרי נתונים
אלקטרוניים ומקוונים; שירותי שידור אודיו, טקסט, וידאו
ומולטימדיה באמצעות מחשב ורשת תקשורת אלקטרונית,
דהיינו העלאה, פרסם, הצגה, תיוג והעברה אלקטרונית של

נתונים ,אודיו ווידאו; אספקת גישה למאגר נתוני מחשב בתחומי
הבידור וחינוך; אספקת גישה למאגר נתוני מחשב בתחום

יצירת קשרים חברתיים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782904 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782904

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. 223585 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 29803/10/2010



Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

כ"ה תשרי תשע"א - 29903/10/2010



Entertainment and education services; disseminating 
information and providing, sponsoring and hosting 
seminars, presentations and discussion groups and 
providing training in the fields of personal 
development, career development, relationship 
building, training, recruiting, business consulting, 
business development, and networking; facilitating 
the sharing of journals, blogs, photos, videos, 
podcasts, and other audio-visual materials; 
facilitating the creation and updating of personal 
electronic web pages featuring user provided 
content; electronic publishing services for others; 
electronic and online publishing services; hosting of 
exhibitions, conferences and seminars and 
networking events for business, cultural and 
educational purposes; organizing and conducting 
online events including virtual meetings and 
seminars; all included in class 41.

שירותי בידור וחינוך, הפצת מידע ואספקה , מתן חסות ואירוח
סמינרים, מצגות וקבוצות  דיון ואספקת הדרכה בתחומי פיתוח
אישי, פיתוח קריירה, בניית יחסים, הדרכה, גיוס, ייעוץ עסקים,
פיתוח עסקים, ויצירת קשרים; סיוע בשיתוף של יומנים, בלוגים,
תמונות, ווידאו, קבצי מדיה  דיגיטליים וחומרים אודיו-ויזואליים
אחרים; סיוע ביצירה ועדכון של דפי אתר אישיים אלקטרונים

המציגים תוכן הניתן על ידי המשתמש; שירותי פרסום
אלקטרוני לאחרים; שירותי פרסום אלקטרוני מקוונים;  אירוח
תצוגות, ועידות וסמינרים ואירועים ליצירת קשרים למטרות
עסקים, תרבות וחינוך; ארגון וניהול אירועים מקוונים כולל
פגישות וסמינרים וירטואליים.; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782927 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782927

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: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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. 223586 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 30003/10/2010



Computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting 
virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate 
information and resources, and engage in social, 
business and community networking; hosting of 
digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website 
and online non-downloadable software for uploading, 
downloading, posting, showing, displaying, tagging, 
sharing and transmitting messages, comments, 
multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; 
providing a website featuring non-downloadable 
software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, 
marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for 
conducting polls and surveys, for tracking online 
references to businesses, organizations, career and 
job opportunities, and business topics; providing 
online computer databases and online searchable 
databases in the fields of business and professional 
networking; application service provider services; 
providing information from searchable indices and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual 
information, by means of global computer information 
networks or other communications networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; 
scientific and industrial research; computer 
programming; computer services, namely, on-line 
personalized information services; providing the use 
of software; design and development of computer 
software for others; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקנים אלקטרונים לאחרים
לארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים

אינטראקטיביים באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת
אחרות; אירוח קהילות וירטואליות למשתמשים רשומים לארגון
קבוצות, אירועים, השתתפות בדיונים, אגירת מידע ומשאבים,
ועיסוק ביצירת קשרים חברתיים, עסקיים וקהילתיים; אירוח
תוכן דיגיטלי מקוון; אירוח תוכנות אפליקציית מחשב לאחרים;
אירוח אתר אינטראקטיבי ותוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה
להעלאה, הורדה, הצבה, הצגה, תצוגה, תיוג, שיתוף והעברת
הודעות,הערות, תוכן מולטימדיה, וידאו, סרטים, סרטי קולנוע,
תמונות, תוכן אודיו, אנימציה, תמונות, דמויות,טקסט, מידע,
ותוכן אחר המיוצר על ידי המשתמש; אספקת אתר המציג
תוכנה שאינה ניתנת להורדה בתחומי יצירת קשרים עסקיים
ושיווק, העסקה, גיוס, פרסום, שיווק וקידום; אספקת תוכנה
שאינה ניתנת להורדה המסייעת למשתמשים לחפש, לאתר
ולתקשר עם אחרים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות
ליצירת קשרים, לניהול משאלים וסקרים, לאיתור הפנויות
מקוונות לעסקים, ארגונים, אפשרויות קריירה ותעסוקה,

ונושאים עסקיים; אספקת מאגרי נתונים מקוונים ומאגרי נתונים
מקוונים הניתנים לחיפוש בתחומי יצירת קשרים עסקיים

ומקצועיים; שירותי אספקת שירותי אפליקציה; אספקת מידע
ומפתח עניינים הניתנים לחיפוש ומאגרי נתונים של מידע, כולל
טקסט, מסמכים אלקטרוניים, מאגרי נתונים, גרפיקות ומידע
אודיו ויזואלי, באמצעות רשתות מידע מחשב גלובליות או
רשתות תקשורת אחרות; אספקת שימוש זמני של תוכנה

שאינה ניתנת להורדה; שירותי מחשב בצורה של דפי אתרים
מותאמים המצגים מידע מוגדר על ידי המשתמש, פרופילים
אישיים, אודיו ודמויות; מחקר מדעי ותעשייתי; תכנות מחשב;
שירותי מחשב, דהיינו, שירותי מידע אישי מקוונים; אספקת
שימוש תוכנה; עיצוב ופיתוח תוכנת מחשב לאחרים; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 223587 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 30103/10/2010



Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782913 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782913

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 30203/10/2010



Data, documents, information, video, sound, text and 
other media or multi-media, all being electronically 
recorded or downloadable from the internet, 
extranets or other communications networks; 
downloadable electronic publications; computer 
hardware, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; recording discs; data processing equipment; 
computer software; communications software; 
magnetic, optical or electronic membership cards; 
computer games; all included in class 9.

נתונים, מסמכים, מידע, וידאו, קול, טקסט ומדיה או מולטימדיה
אחרת, כולם מוקלטים אלקטרונית או ניתנים להורדה
מהאינטרנט, אקסטרה-נט או רשתות תקשורת אחרות;
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; חומרת מחשב,
מתקנים להקלטה, שידור או שחזור קולי או דמויות; נושאי

נתונים מגנטיים; דיסקים להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים; תוכנת
מחשב; תוכנת תקשורת; כרטיסי מנויים מגנטיים, אופטיים או

אלקטרונים; משחקי מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782863 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782863

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: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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. 223589 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 30303/10/2010



Computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting 
virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate 
information and resources, and engage in social, 
business and community networking; hosting of 
digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website 
and online non-downloadable software for uploading, 
downloading, posting, showing, displaying, tagging, 
sharing and transmitting messages, comments, 
multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; 
providing a website featuring non-downloadable 
software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, 
marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for 
conducting polls and surveys, for tracking online 
references to businesses, organizations, career and 
job opportunities, and business topics; providing 
online computer databases and online searchable 
databases in the fields of business and professional 
networking; application service provider services; 
providing information from searchable indices and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual 
information, by means of global computer information 
networks or other communications networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; 
scientific and industrial research; computer 
programming; computer services, namely, on-line 
personalized information services; providing the use 
of software; design and development of computer 
software for others; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקנים אלקטרונים לאחרים
לארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים

אינטראקטיביים באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת
אחרות; אירוח קהילות וירטואליות למשתמשים רשומים לארגון
קבוצות, אירועים, השתתפות בדיונים, אגירת מידע ומשאבים,
ועיסוק ביצירת קשרים חברתיים, עסקיים וקהילתיים; אירוח
תוכן דיגיטלי מקוון; אירוח תוכנות אפליקציית מחשב לאחרים;
אירוח אתר אינטראקטיבי ותוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה
להעלאה, הורדה, הצבה, הצגה, תצוגה, תיוג, שיתוף והעברת
הודעות,הערות, תוכן מולטימדיה, וידאו, סרטים, סרטי קולנוע,
תמונות, תוכן אודיו, אנימציה, תמונות, דמויות,טקסט, מידע,
ותוכן אחר המיוצר על ידי המשתמש; אספקת אתר המציג
תוכנה שאינה ניתנת להורדה בתחומי יצירת קשרים עסקיים
ושיווק, העסקה, גיוס, פרסום, שיווק וקידום; אספקת תוכנה
שאינה ניתנת להורדה המסייעת למשתמשים לחפש, לאתר
ולתקשר עם אחרים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות
ליצירת קשרים, לניהול משאלים וסקרים, לאיתור הפנויות
מקוונות לעסקים, ארגונים, אפשרויות קריירה ותעסוקה,

ונושאים עסקיים; אספקת מאגרי נתונים מקוונים ומאגרי נתונים
מקוונים הניתנים לחיפוש בתחומי יצירת קשרים עסקיים

ומקצועיים; שירותי אספקת שירותי אפליקציה; אספקת מידע
ומפתח עניינים הניתנים לחיפוש ומאגרי נתונים של מידע, כולל
טקסט, מסמכים אלקטרוניים, מאגרי נתונים, גרפיקות ומידע
אודיו ויזואלי, באמצעות רשתות מידע מחשב גלובליות או
רשתות תקשורת אחרות; אספקת שימוש זמני של תוכנה

שאינה ניתנת להורדה; שירותי מחשב בצורה של דפי אתרים
מותאמים המצגים מידע מוגדר על ידי המשתמש, פרופילים
אישיים, אודיו ודמויות; מחקר מדעי ותעשייתי; תכנות מחשב;
שירותי מחשב, דהיינו, שירותי מידע אישי מקוונים; אספקת
שימוש תוכנה; עיצוב ופיתוח תוכנת מחשב לאחרים; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 223590 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 30403/10/2010



Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782874 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782874

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 30503/10/2010



Entertainment and education services; disseminating 
information and providing, sponsoring and hosting 
seminars, presentations and discussion groups and 
providing training in the fields of personal 
development, career development, relationship 
building, training, recruiting, business consulting, 
business development, and networking; facilitating 
the sharing of journals, blogs, photos, videos, 
podcasts, and other audio-visual materials; 
facilitating the creation and updating of personal 
electronic web pages featuring user provided 
content; electronic publishing services for others; 
electronic and online publishing services; hosting of 
exhibitions, conferences and seminars and 
networking events for business, cultural and 
educational purposes; organizing and conducting 
online events including virtual meetings and 
seminars; all included in class 41.

שירותי בידור וחינוך, הפצת מידע ואספקה , מתן חסות ואירוח
סמינרים, מצגות וקבוצות  דיון ואספקת הדרכה בתחומי פיתוח
אישי, פיתוח קריירה, בניית יחסים, הדרכה, גיוס, ייעוץ עסקים,
פיתוח עסקים, ויצירת קשרים; סיוע בשיתוף של יומנים, בלוגים,
תמונות, ווידאו, קבצי מדיה  דיגיטליים וחומרים אודיו-ויזואליים
אחרים; סיוע ביצירה ועדכון של דפי אתר אישיים אלקטרונים

המציגים תוכן הניתן עי ידי המשתמש; שירותי פרסום אלקטרוני
לאחרים; שירותי פרסום אלקטרוני מקוונים;  אירוח תצוגות,
ועידות וסמינרים ואירועים ליצירת קשרים למטרות עסקים,
תרבות וחינוך; ארגון וניהול אירועים מקוונים כולל פגישות

וסמינרים וירטואליים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782885 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782885

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. 223591 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 30603/10/2010



Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

כ"ה תשרי תשע"א - 30703/10/2010



Telecommunications services, namely electronic 
transmission of data, messages and information 
between and among computers, mobile and 
handheld devices and wired and wireless 
communication devices; telecommunication services; 
namely, enabling users to transmit messages, 
comments, multimedia content, videos, movies, films, 
and photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and other user-generated 
content via a global computer network and other 
computer and communications networks; providing 
online communications links which transfer users to 
other websites; providing online forums, chat rooms 
and electronic bulletin boards for users to post, 
search, watch, share, critique, rate, and comment on 
subjects of interest; providing access to computer, 
electronic and online databases; audio, text, video 
and multimedia broadcasting services over computer 
and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and 
electronically transmitting data, audio, and video; 
providing access to computer databases in the fields 
of entertainment and education; providing access to 
computer databases in the field of social networking; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת, דהיינו העברה אלקטרונית של נתונים,
הודעות ומידע בין ועם מחשבים, התקנים ניידים ונישאים ביד
והתקני תקשורת חוטית ואל חוטית; שירותי תקשורת, דהיינו,

מאפשר למשתמשים להעביר הודעות, הערות, תוכן
מולטימדיה, וידאו, סרטים, סרטי קולנוע ותמונות, תוכן אודיו,
אנימציה, תמונות, דמויות, טקסט, מידע, ותוכן אחר המיוצר על
ידי המשתמש באמצעות רשת מחשב גלובלית ורשתות מחשב
ותקשורת אחרות; אספקת קישורי תקשורת מקוונים המעבירים
משתמשים לאתרים אחרים; אספקת פורומים מקוונים, חדרי
צ'ט ולוחות מודעות אלקטרונים למשתמשים לפרסום, חיפוש,
צפייה, שיתוף, להעברת ביקורת, דרוג, ומתן הערות על נושאים

המעוררים עניין; אספקת גישה למחשב, מאגרי נתונים
אלקטרוניים ומקוונים; שירותי שידור אודיו, טקסט, וידאו
ומולטימדיה באמצעות מחשב ורשת תקשורת אלקטרונית,
דהיינו העלאה, פרסם, הצגה, תיוג והעברה אלקטרונית של

נתונים ,אודיו ווידאו; אספקת גישה למאגר נתוני מחשב בתחומי
הבידור וחינוך; אספקת גישה למאגר נתוני מחשב בתחום

יצירת קשרים חברתיים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782871 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782871

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. 223592 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 30803/10/2010



Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

כ"ה תשרי תשע"א - 30903/10/2010



Online business networking services; all included in 
class 35.

שירותי יצירת קשרי עסקים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

advertising, marketing and promotion services for 
businesses; compilation and systemization of 
information into computer databases; providing an 
online searchable database featuring employment 
and career opportunities and business, employment 
and professional queries and answers; providing 
information about and making referrals concerning 
products, services, events and activities; organizing 
and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business 
research and survey services; monitoring services, 
namely tracking online references to businesses, 
organizations and business topics; promoting the 
goods and services of others via computer and 
communication networks; facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; on-line retail 
store services in the field of digital media, clothing, 
footwear, headgear, printed matter, stationery, office 
accessories, bags, games, toys and pins; charitable 
services, namely promoting public awareness about 
charitable, community service, and volunteer 
activities; providing online career networking services 
and information in the fields of employment, 
recruitment, job resources, and job listings; providing 
online interactive employment counseling; recruitment 
and placement services; electronic commerce 
services, namely, providing an on-line community for 
advertising and marketing; all included in class 35.

שירותי פרסום, שיווק וקידום לעסקים; קומפילציה וקטלוג של
מידע למאגרי נתונים ממוחשבים; אספקת מאגר נתונים מקוון
הניתן לחיפוש המציג אפשרויות תעסוקה וקריירה, שאילתות

ותשובות בנוגע לתעסוקה ומקצוע; אספקת מידע ויצירת הפניות
לגבי מוצרים, שירותים, אירועים ופעילויות. ארגון וניהול ירידי
תעסוקה; שירותי שיבוץ משרות, שירותי ייעוץ משאבי אנוש,
מחקר עסקי ושירותי סקר, שירותי פיקוח, דהיינו, מעקב
המלצות מקוונות לעסקים, ארגונים ונושאי עסקיים; קידום
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות מחשב ורשתות

תקשורת; סיוע בתחלופה ומכירת שירותים ומוצרים של צדדים
שלישים באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שירותי חנות

קמעונית מקוונים בתחום תקשורת דיגיטלית, הלבשה, הנעלה,
כיסויי ראש, חומר מודפס, כלי כתיבה, אביזרי משרד, תיקים,
משחקים, צעצועים וסיכות; שירותי  צדקה דהיינו קידום מודעות

הציבור לגבי שירותי צדקה, שירותים לקהילה, ופעילויות
התנדבות; אספקת שירותים מקוונים לקשירת קשרים ומידע
בתחום התעסוקה, גיוס, משאבי עבודה ומודעות עבודה;

אספקת ייעוץ תעסוקה אינטראקטיבי מקוון; שירותי גיוס ושיבוץ
משרות; שירותי מסחר אלקטרוני, דהיינו, אספקת שירותי
קהילה מקוונים לפרסום ושיווק` הנכללים כולם בסוג 35.

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782881 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782881

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)
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כ"ה תשרי תשע"א - 31103/10/2010



Computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting 
virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate 
information and resources, and engage in social, 
business and community networking; hosting of 
digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website 
and online non-downloadable software for uploading, 
downloading, posting, showing, displaying, tagging, 
sharing and transmitting messages, comments, 
multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; 
providing a website featuring non-downloadable 
software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, 
marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for 
conducting polls and surveys, for tracking online 
references to businesses, organizations, career and 
job opportunities, and business topics; providing 
online computer databases and online searchable 
databases in the fields of business and professional 
networking; application service provider services; 
providing information from searchable indices and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual 
information, by means of global computer information 
networks or other communications networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; 
scientific and industrial research; computer 
programming; computer services, namely, on-line 
personalized information services; providing the use 
of software; design and development of computer 
software for others; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקנים אלקטרונים לאחרים
לארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים

אינטראקטיביים באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת
אחרות; אירוח קהילות וירטואליות למשתמשים רשומים לארגון
קבוצות, אירועים, השתתפות בדיונים, אגירת מידע ומשאבים,
ועיסוק ביצירת קשרים חברתיים, עסקיים וקהילתיים; אירוח
תוכן דיגיטלי מקוון; אירוח תוכנות אפליקציית מחשב לאחרים;
אירוח אתר אינטראקטיבי ותוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה
להעלאה, הורדה, הצבה, הצגה, תצוגה, תיוג, שיתוף והעברת
הודעות,הערות, תוכן מולטימדיה, וידאו, סרטים, סרטי קולנוע,
תמונות, תוכן אודיו, אנימציה, תמונות, דמויות,טקסט, מידע,
ותוכן אחר המיוצר על ידי המשתמש; אספקת אתר המציג
תוכנה שאינה ניתנת להורדה בתחומי יצירת קשרים עסקיים
ושיווק, העסקה, גיוס, פרסום, שיווק וקידום; אספקת תוכנה
שאינה ניתנת להורדה המסייעת למשתמשים לחפש, לאתר
ולתקשר עם אחרים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות
ליצירת קשרים, לניהול משאלים וסקרים, לאיתור הפנויות
מקוונות לעסקים, ארגונים, אפשרויות קריירה ותעסוקה,

ונושאים עסקיים; אספקת מאגרי נתונים מקוונים ומאגרי נתונים
מקוונים הניתנים לחיפוש בתחומי יצירת קשרים עסקיים

ומקצועיים; שירותי אספקת שירותי אפליקציה; אספקת מידע
ומפתח עניינים הניתנים לחיפוש ומאגרי נתונים של מידע, כולל
טקסט, מסמכים אלקטרוניים, מאגרי נתונים, גרפיקות ומידע
אודיו ויזואלי, באמצעות רשתות מידע מחשב גלובליות או
רשתות תקשורת אחרות; אספקת שימוש זמני של תוכנה

שאינה ניתנת להורדה; שירותי מחשב בצורה של דפי אתרים
מותאמים המצגים מידע מוגדר על ידי המשתמש, פרופילים
אישיים, אודיו ודמויות; מחקר מדעי ותעשייתי; תכנות מחשב;
שירותי מחשב, דהיינו, שירותי מידע אישי מקוונים; אספקת
שימוש תוכנה; עיצוב ופיתוח תוכנת מחשב לאחרים; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 223596 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 31203/10/2010
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Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782948 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782948

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 31303/10/2010



Entertainment and education services; disseminating 
information and providing, sponsoring and hosting 
seminars, presentations and discussion groups and 
providing training in the fields of personal 
development, career development, relationship 
building, training, recruiting, business consulting, 
business development, and networking; facilitating 
the sharing of journals, blogs, photos, videos, 
podcasts, and other audio-visual materials; 
facilitating the creation and updating of personal 
electronic web pages featuring user provided 
content; electronic publishing services for others; 
electronic and online publishing services; hosting of 
exhibitions, conferences and seminars and 
networking events for business, cultural and 
educational purposes; organizing and conducting 
online events including virtual meetings and 
seminars; all included in class 41.

שירותי בידור וחינוך, הפצת מידע ואספקה , מתן חסות ואירוח
סמינרים, מצגות וקבוצות  דיון ואספקת הדרכה בתחומי פיתוח
אישי, פיתוח קריירה, בניית יחסים, הדרכה, גיוס, ייעוץ עסקים,
פיתוח עסקים, ויצירת קשרים; סיוע בשיתוף של יומנים, בלוגים,
תמונות, ווידאו, קבצי מדיה  דיגיטליים וחומרים אודיו-ויזואליים
אחרים; סיוע ביצירה ועדכון של דפי אתר אישיים אלקטרונים

המציגים תוכן הניתן על ידי המשתמש; שירותי פרסום
אלקטרוני לאחרים; שירותי פרסום אלקטרוני מקוונים;  אירוח
תצוגות, ועידות וסמינרים ואירועים ליצירת קשרים למטרות
עסקים, תרבות וחינוך; ארגון וניהול אירועים מקוונים כולל
פגישות וסמינרים וירטואליים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782963 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782963

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. 223597 מספר סימן
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כ"ה תשרי תשע"א - 31403/10/2010
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כ"ה תשרי תשע"א - 31503/10/2010



Telecommunications services, namely electronic 
transmission of data, messages and information 
between and among computers, mobile and 
handheld devices and wired and wireless 
communication devices; telecommunication services; 
namely, enabling users to transmit messages, 
comments, multimedia content, videos, movies, films, 
and photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and other user-generated 
content via a global computer network and other 
computer and communications networks; providing 
online communications links which transfer users to 
other websites; providing online forums, chat rooms 
and electronic bulletin boards for users to post, 
search, watch, share, critique, rate, and comment on 
subjects of interest; providing access to computer, 
electronic and online databases; audio, text, video 
and multimedia broadcasting services over computer 
and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and 
electronically transmitting data, audio, and video; 
providing access to computer databases in the fields 
of entertainment and education; providing access to 
computer databases in the field of social networking; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת, דהיינו העברה אלקטרונית של נתונים,
הודעות ומידע בין ועם מחשבים, התקנים ניידים ונישאים ביד
והתקני תקשורת חוטית ואל חוטית; שירותי תקשורת, דהיינו,

מאפשר למשתמשים להעביר הודעות, הערות, תוכן
מולטימדיה, וידאו, סרטים, סרטי קולנוע ותמונות, תוכן אודיו,
אנימציה, תמונות, דמויות, טקסט, מידע, ותוכן אחר המיוצר על
ידי המשתמש באמצעות רשת מחשב גלובלית ורשתות מחשב
ותקשורת אחרות; אספקת קישורי תקשורת מקוונים המעבירים
משתמשים לאתרים אחרים; אספקת פורומים מקוונים, חדרי
צ'ט ולוחות מודעות אלקטרונים למשתמשים לפרסום, חיפוש,
צפייה, שיתוף, להעברת ביקורת, דרוג, ומתן הערות על נושאים

המעוררים עניין; אספקת גישה למחשב, מאגרי נתונים
אלקטרוניים ומקוונים; שירותי שידור אודיו, טקסט, וידאו
ומולטימדיה באמצעות מחשב ורשת תקשורת אלקטרונית,
דהיינו העלאה, פרסם, הצגה, תיוג והעברה אלקטרונית של

נתונים ,אודיו ווידאו; אספקת גישה למאגר נתוני מחשב בתחומי
הבידור וחינוך; אספקת גישה למאגר נתוני מחשב בתחום

יצירת קשרים חברתיים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782942 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782942

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)
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Online business networking services; all included in 
class 35.

שירותי יצירת קשרי עסקים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

advertising, marketing and promotion services for 
businesses; compilation and systemization of 
information into computer databases; providing an 
online searchable database featuring employment 
and career opportunities and business, employment 
and professional queries and answers; providing 
information about and making referrals concerning 
products, services, events and activities; organizing 
and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business 
research and survey services; monitoring services, 
namely tracking online references to businesses, 
organizations and business topics; promoting the 
goods and services of others via computer and 
communication networks; facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; on-line retail 
store services in the field of digital media, clothing, 
footwear, headgear, printed matter, stationery, office 
accessories, bags, games, toys and pins; charitable 
services, namely promoting public awareness about 
charitable, community service, and volunteer 
activities; providing online career networking services 
and information in the fields of employment, 
recruitment, job resources, and job listings; providing 
online interactive employment counseling; recruitment 
and placement services; electronic commerce 
services, namely, providing an on-line community for 
advertising and marketing; all included in class 35.

שירותי פרסום, שיווק וקידום לעסקים; קומפילציה וקטלוג של
מידע למאגרי נתונים ממוחשבים; אספקת מאגר נתונים מקוון
הניתן לחיפוש המציג אפשרויות תעסוקה וקריירה, שאילתות

ותשובות בנוגע לתעסוקה ומקצוע; אספקת מידע ויצירת הפניות
לגבי מוצרים, שירותים, אירועים ופעילויות. ארגון וניהול ירידי
תעסוקה; שירותי שיבוץ משרות, שירותי ייעוץ משאבי אנוש,
מחקר עסקי ושירותי סקר, שירותי פיקוח, דהיינו, מעקב
המלצות מקוונות לעסקים, ארגונים ונושאי עסקיים; קידום
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות מחשב ורשתות

תקשורת; סיוע בתחלופה ומכירת שירותים ומוצרים של צדדים
שלישים באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שירותי חנות

קמעונית מקוונים בתחום תקשורת דיגיטלית, הלבשה, הנעלה,
כיסויי ראש, חומר מודפס, כלי כתיבה, אביזרי משרד, תיקים,
משחקים, צעצועים וסיכות; שירותי  צדקה דהיינו קידום מודעות

הציבור לגבי שירותי צדקה, שירותים לקהילה, ופעילויות
התנדבות; אספקת שירותים מקוונים לקשירת קשרים ומידע
בתחום התעסוקה, גיוס, משאבי עבודה ומודעות עבודה;

אספקת ייעוץ תעסוקה אינטראקטיבי מקוון; שירותי גיוס ושיבוץ
משרות; שירותי מסחר אלקטרוני, דהיינו, אספקת שירותי
קהילה מקוונים לפרסום ושיווק` הנכללים כולם בסוג 35.

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782955 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782955

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. 223599 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 31803/10/2010



Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

כ"ה תשרי תשע"א - 31903/10/2010



Data, documents, information, video, sound, text and 
other media or multi-media, all being electronically 
recorded or downloadable from the internet, 
extranets or other communications networks; 
downloadable electronic publications; computer 
hardware, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; recording discs; data processing equipment; 
computer software; communications software; 
magnetic, optical or electronic membership cards; 
computer games; all included in class 9.

נתונים, מסמכים, מידע, וידאו, קול, טקסט ומדיה או מולטימדיה
אחרת, כולם מוקלטים אלקטרונית או ניתנים להורדה
מהאינטרנט, אקסטרה-נט או רשתות תקשורת אחרות;
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; חומרת מחשב,
מתקנים להקלטה, שידור או שחזור קולי או דמויות; נושאי

נתונים מגנטיים; דיסקים להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים; תוכנת
מחשב; תוכנת תקשורת; כרטיסי מנויים מגנטיים, אופטיים או

אלקטרונים; משחקי מחשב; הנכלללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782938 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782938

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: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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. 223600 מספר סימן

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 32003/10/2010



Data, documents, information, video, sound, text and 
other media or multi-media, all being electronically 
recorded or downloadable from the internet, 
extranets or other communications networks 
downloadable electronic publications; computer 
hardware, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; recording discs; data processing equipment; 
computer software; communications software; 
magnetic, optical or electronic membership cards; 
computer games; all included in class 9.

נתונים, מסמכים, מידע, וידאו, קול, טקסט ומדיה או מולטימדיה
אחרת, כולם מוקלטים אלקטרונית או ניתנים להורדה
מהאינטרנט, אקסטרה-נט או רשתות תקשורת אחרות;
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; חומרת מחשב,
מתקנים להקלטה, שידור או שחזור קולי או דמויות; נושאי

נתונים מגנטיים; דיסקים להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים; תוכנת
מחשב; תוכנת תקשורת; כרטיסי מנויים מגנטיים, אופטיים או

אלקטרונים; משחקי מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782797 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782797

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)

LINKEDIN

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223602 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 32103/10/2010



Entertainment and education services; disseminating 
information and providing, sponsoring and hosting 
seminars, presentations and discussion groups and 
providing training in the fields of personal 
development, career development, relationship 
building, training, recruiting, business consulting, 
business development, and networking; facilitating 
the sharing of journals, blogs, photos, videos, 
podcasts, and other audio-visual materials; 
facilitating the creation and updating of personal 
electronic web pages featuring user provided 
content; electronic publishing services for others; 
electronic and online publishing services; hosting of 
exhibitions, conferences and seminars and 
networking events for business, cultural and 
educational purposes; organizing and conducting 
online events including virtual meetings and 
seminars; all included in class 41.

שירותי בידור וחינוך, הפצת מידע ואספקה , מתן חסות ואירוח
סמינרים, מצגות וקבוצות  דיון ואספקת הדרכה בתחומי פיתוח
אישי, פיתוח קריירה, בניית יחסים, הדרכה, גיוס, ייעוץ עסקים,
פיתוח עסקים, ויצירת קשרים; סיוע בשיתוף של יומנים, בלוגים,
תמונות, ווידאו, קבצי מדיה  דיגיטליים וחומרים אודיו-ויזואליים
אחרים; סיוע ביצירה ועדכון של דפי אתר אישיים אלקטרונים

המציגים תוכן הניתן עי ידי המשתמש; שירותי פרסום אלקטרוני
לאחרים; שירותי פרסום אלקטרוני מקוונים;  אירוח תצוגות,
ועידות וסמינרים ואירועים ליצירת קשרים למטרות עסקים,
תרבות וחינוך; ארגון וניהול אירועים מקוונים כולל פגישות

וסמינרים וירטואליים.; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782836 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782836

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)

LINKEDIN

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223603 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 32203/10/2010



Organizing and conducting job fairs; job placement 
services, human resources consulting services; 
business research and survey services; monitoring 
services, namely tracking online references to 
businesses, organizations and business topics; 
promoting the goods and services of others via 
computer and communication networks; facilitating 
the exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication 
networks; on-line retail store services in the field of 
digital media, clothing, footwear, headgear, printed 
matter, stationery, office accessories, bags, games, 
toys and pins; charitable services, namely promoting 
public awareness about charitable, community 
service, and volunteer activities; providing online 
career networking services and information in the 
fields of employment, recruitment, job resources, and 
job listings; providing online interactive employment 
counseling; recruitment and placement services; 
electronic commerce  services, namely, providing an 
on-line community for advertising and marketing; all 
included in class 35.

ארגון וניהול ירידי תעסוקה; שירותי שיבוץ משרות, שירותי ייעוץ
משאבי אנוש, מחקר עסקי ושירותי סקר, שירותי פיקוח, דהיינו,
מעקב המלצות מקוון לעסקים, ארגונים ונושאי עסקים; קידום
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות מחשב ורשתות

תקשורת; סיוע בתחלופה ומכירת שירותים ומוצרים של צדדים
שלישים באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שירותי חנות

קמעונית מקוונת בתחום תקשורת דיגיטלית, הלבשה, הנעלה,
כיסויי ראש, חומר מודפס, כלי כתיבה, אביזרי משרד, תיקים,
משחקים, צעצועים וסיכות; שירותי  צדקה; דהיינו קידום
מודעות הציבור לגבי שירותי צדקה, שירותים לקהילה,

ופעילויות התנדבות; אספקת שירותים מקוונים לקשירת קשרים
למקצועות ומידע בתחומי התעסוקה, גיוס, משאבי עבודה

ומודעות עבודה; אספקת ייעוץ תעסוקה אינטראקטיבי מקוון;
שירותי גיוס ושיבוץ משרות; שירותי מסחר אלקטרוני, דהיינו,

אספקת קהילה מקוונת לפרסום ושיווק.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

LINKEDIN

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223604 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 32303/10/2010



Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

Class: 35 סוג: 35

advertising, marketing and promotion services for 
businesses; compilation and systemization of 
information into computer databases; providing an 
online searchable database featuring employment 
and career opportunities and business, employment 
and professional queries and answers; providing 
information about and making referrals concerning 
products, services, events and activities; organizing 
and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business 
research and survey services; monitoring services, 
namely tracking online references to businesses, 
organizations and business topics; promoting the 
goods and services of others via computer and 
communication networks; facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; on-line retail 
store services in the field of digital media, clothing, 
footwear, headgear, printed matter, stationery, office 
accessories, bags, games, toys and pins; charitable 
services, namely promoting public awareness about 
charitable, community service, and volunteer 
activities; providing online career networking services 
and information in the fields of employment, 
recruitment, job resources, and job listings; providing 
online interactive employment counseling; recruitment 
and placement services; electronic commerce 
services, namely, providing an on-line community for 
advertising and marketing; all included in class 35.

שירותי פרסום, שיווק וקידום לעסקים; קומפילציה וקטלוג של
מידע למאגרי נתונים ממוחשבים; אספקת מאגר נתונים מקוון
הניתן לחיפוש המציג אפשרויות תעסוקה וקריירה, שאילתות

ותשובות בנוגע לתעסוקה ומקצוע; אספקת מידע ויצירת הפניות
לגבי מוצרים, שירותים, אירועים ופעילויות. ארגון וניהול ירידי
תעסוקה; שירותי שיבוץ משרות, שירותי ייעוץ משאבי אנוש,
מחקר עסקי ושירותי סקר, שירותי פיקוח, דהיינו, מעקב
המלצות מקוונות לעסקים, ארגונים ונושאי עסקיים; קידום
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות מחשב ורשתות

תקשורת; סיוע בתחלופה ומכירת שירותים ומוצרים של צדדים
שלישים באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שירותי חנות

קמעונית מקוונים בתחום תקשורת דיגיטלית, הלבשה, הנעלה,
כיסויי ראש, חומר מודפס, כלי כתיבה, אביזרי משרד, תיקים,
משחקים, צעצועים וסיכות; שירותי  צדקה דהיינו קידום מודעות

הציבור לגבי שירותי צדקה, שירותים לקהילה, ופעילויות
התנדבות; אספקת שירותים מקוונים לקשירת קשרים ומידע
בתחום התעסוקה, גיוס, משאבי עבודה ומודעות עבודה;

אספקת ייעוץ תעסוקה אינטראקטיבי מקוון; שירותי גיוס ושיבוץ
משרות; שירותי מסחר אלקטרוני, דהיינו, אספקת שירותי
קהילה מקוונים לפרסום ושיווק` הנכללים כולם בסוג 35.

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782829 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782829

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 32403/10/2010



Telecommunications services, namely electronic
transmission of data, messages and information
between and among computers, mobile and
handheld devices and wired and wireless
communication devices; telecommunication services,
namely, enabling users to transmit messages,
comments, multimedia content, videos, movies, films,
and photos, audio content, animation, pictures,
images, text, information, and other user-generated
content via a global computer network and other
computer and communications networks; providing
online communications links which transfer users to
other websites; providing online forums, chat rooms
and electronic bulletin boards for users to post,
search, watch, share, critique, rate, and comment on
subjects of interest; providing access to computer,
electronic and online databases; audio, text, video
and multimedia broadcasting services over computer
and electronic communications networks, namely
uploading, posting, displaying, tagging and
electronically transmitting data, audio, and video;
providing access to computer databases in the fields
of entertainment and education; providing access to
computer databases in the field of social networkinעg
all included in class 38.

שירותי תקשורת, דהיינו העברה אלקטרונית של נתונים,
הודעות ומידע בין ועם מחשבים, התקנים ניידים ונישאים ביד
והתקני תקשורת חוטית ואל חוטית; שירותי תקשורת, דהיינו,

מאפשר למשתמשים להעביר הודעות, הערות, תוכן
מולטימדיה, וידאו, סרטים, סרטי קולנוע ותמונות, תוכן אודיו,
אנימציה, תמונות, דמויות, טקסט, מידע, ותוכן אחר המיוצר על
ידי המשתמש באמצעות רשת מחשב גלובלית ורשתות מחשב
ותקשורת אחרות; אספקת קישורי תקשורת מקוונים המעבירים
משתמשים לאתרים אחרים; אספקת פורומים מקוונים, חדרי
צ'ט ולוחות מודעות אלקטרונים למשתמשים לפרסום, חיפוש,
צפייה, שיתוף, להעברת ביקורת, דרוג, ומתן הערות על נושאים

המעוררים עניין; אספקת גישה למחשב, מאגרי נתונים
אלקטרוניים ומקוונים; שירותי שידור אודיו, טקסט, וידאו
ומולטימדיה באמצעות מחשב ורשת תקשורת אלקטרונית,
דהיינו העלאה, פרסם, הצגה, תיוג והעברה אלקטרונית של

נתונים ,אודיו ווידאו; אספקת גישה למאגר נתוני מחשב בתחומי
הבידור וחינוך; אספקת גישה למאגר נתוני מחשב בתחום

יצירת קשרים חברתיים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782811 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782811

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)

LINKEDIN

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223605 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 32503/10/2010



Computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting 
virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate 
information and resources, and engage in social, 
business and community networking; hosting of 
digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website 
and online non-downloadable software for uploading, 
downloading, posting, showing, displaying, tagging, 
sharing and transmitting messages, comments, 
multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; 
providing a website featuring non-downloadable 
software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, 
marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for 
conducting polls and surveys, for tracking online 
references to businesses, organizations, career and 
job opportunities, and business topics; providing 
online computer databases and online searchable 
databases in the fields of business and professional 
networking; application service provider services; 
providing information from searchable indices and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual 
information, by means of global computer information 
networks or other communications networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; 
scientific and industrial research; computer 
programming; computer services, namely, on-line 
personalized information services; providing the use 
of software; design and development of computer 
software for others; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקנים אלקטרונים לאחרים
לארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים

אינטראקטיביים באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת
אחרות; אירוח קהילות וירטואליות למשתמשים רשומים לארגון
קבוצות, אירועים, השתתפות בדיונים, אגירת מידע ומשאבים,
ועיסוק ביצירת קשרים חברתיים, עסקיים וקהילתיים; אירוח
תוכן דיגיטלי מקוון; אירוח תוכנות אפליקציית מחשב לאחרים;
אירוח אתר אינטראקטיבי ותוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה
להעלאה, הורדה, הצבה, הצגה, תצוגה, תיוג, שיתוף והעברת
הודעות,הערות, תוכן מולטימדיה, וידאו, סרטים, סרטי קולנוע,
תמונות, תוכן אודיו, אנימציה, תמונות, דמויות,טקסט, מידע,
ותוכן אחר המיוצר על ידי המשתמש; אספקת אתר המציג
תוכנה שאינה ניתנת להורדה בתחומי יצירת קשרים עסקיים
ושיווק, העסקה, גיוס, פרסום, שיווק וקידום; אספקת תוכנה
שאינה ניתנת להורדה המסייעת למשתמשים לחפש, לאתר
ולתקשר עם אחרים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות
ליצירת קשרים, לניהול משאלים וסקרים, לאיתור הפנויות
מקוונות לעסקים, ארגונים, אפשרויות קריירה ותעסוקה,

ונושאים עסקיים; אספקת מאגרי נתונים מקוונים ומאגרי נתונים
מקוונים הניתנים לחיפוש בתחומי יצירת קשרים עסקיים

ומקצועיים; שירותי אספקת שירותי אפליקציה; אספקת מידע
ומפתח עניינים הניתנים לחיפוש ומאגרי נתונים של מידע, כולל
טקסט, מסמכים אלקטרוניים, מאגרי נתונים, גרפיקות ומידע
אודיו ויזואלי, באמצעות רשתות מידע מחשב גלובליות או
רשתות תקשורת אחרות; אספקת שימוש זמני של תוכנה

שאינה ניתנת להורדה; שירותי מחשב בצורה של דפי אתרים
מותאמים המצגים מידע מוגדר על ידי המשתמש, פרופילים
אישיים, אודיו ודמויות; מחקר מדעי ותעשייתי; תכנות מחשב;
שירותי מחשב, דהיינו, שירותי מידע אישי מקוונים; אספקת
שימוש תוכנה; עיצוב ופיתוח תוכנת מחשב לאחרים; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 16/07/2009, No. 77782819 ארה"ב , 16/07/2009 , מספר 77782819

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)

LINKEDIN

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223606 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 32603/10/2010



Owners

Name: Linkedln Corporation

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

Identification No.: 66645

(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

כ"ה תשרי תשע"א - 32703/10/2010



Designing and developing computer software, 
providing internet services, technological solutions, 
planning, designing and establishing internet 
websites, all included in class 42.

עיצוב ופיתוח תוכנת מחשב, מתן שירותי אינטרנט, פתרונות
טכנולוגיים, תכנון, בניית, הקמת ועיצוב אתרי אינטרנט;

כולם נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Asaf Roy שם: אסף רועי

Address: Rabi Akiva 3, Hulon, Israel כתובת : רבי עקיבא 3, חולון, ישראל

Identification No.: 037966637מספר זיהוי: 037966637

Name: Asaf Moshe Kuchin שם: אסף משה קוצין

Address: Monoson, Yahud, Israel כתובת : מ' אגוז 16, מונוסון, יהוד, ישראל

Identification No.: 039695093מספר זיהוי: 039695093

Name: Oded Gross שם: עודד גרוס

Address: Mikve Israel 36, Hulon, Israel כתובת : מקוה ישראל 36, חולון, ישראל

Identification No.: 062896246מספר זיהוי: 062896246

Trade Mark No. 223637 מספר סימן

Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 32803/10/2010



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

VETESSENTIALS

Application Date 17/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223639 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 32903/10/2010



Tissue morcellators; all included in class 10. מסירי רקמות; 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: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

GYNECARE MORCELLEX

Application Date 16/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223641 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 33003/10/2010



Anti-microbial fluid for use as a microbicide, sterilant, 
sporicide, disinfectant, sanitizer, bactericide, virucide, 
moldicide, mold-killer, mildew-cide, tuberculocide, 
decontaminant and deodorant, all not for use for turf; 
all included in Class 5.

נוזלים נגד מיקרובים לשימוש בתור קוטל מיקרובים, מחטה,
קוטל נבגים, חומר חיטוי, מנקה ומחטה, קוטל חיידקים, קוטל
וירוסים, קוטל עובש, הורג-עובש, קוטל קימחון, קוטל שחפת,
חומר מחטה ודאודורנט, הכל אינו לשימוש עבור אדמת עשב;

הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CET, LLC

Address: 13378 Lakefront Drive, Earth City, Missouri, 
63045, U.S.A.

Identification No.: 800426

Missouri Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PERIDOXRTU

Application Date 17/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223642 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 33103/10/2010



Current inverters, current power supply apparatus for 
solar energy installations; all included in class 9.

ממירי זרם, מכשירים מספקים זרם הפעלה להתקני אנרגיה
סולריים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Olaf Fleck

Address: Industriestrasse 8-22, 91325 Adelsdorf, 
Germany

Identification No.: 800599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

SUNSET

Application Date 17/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223644 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 33203/10/2010



Chemicals and organic products for agriculture, 
horticulture and forestry (not included in other 
classes); fertilisers, organic or otherwise, soil mixes, 
organic or otherwise, for promoting and protecting 
crop growth; biomineral nutrition for plants, leaf-shine 
preparations, potting soil, composts, nutrients and 
pretreatment preparations for plants; all included in 
class 1.

מוצרים כימיים ואורגניים המשמשים בחקלאות, גננות וביערנות
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); דשנים, אורגניים או אחרים,
תערובות אדמה, אורגניות או אחרות, לשיפור ולהגנה על גידול
יבול; תזונה ביו-מינרלית לצמחים, תכשירים מבריקי עלים,
אדמה לעציצים, זבלים אורגניים, תכשירים מזינים וקדם

טיפוליים לצמחים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BB Products B.V.

Address: Koldingweg 7, Groningen, 9723 HL, 
Netherlands

Identification No.: 800598

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

BIOBIZZ

Application Date 17/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223647 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 33303/10/2010



Class: 3 סוג: 3

European Community Trade Mark , 03/04/2009, No. 
008198641

איחוד האירופי לסימני מסחר , 03/04/2009 , מספר
008198641

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-medicated toilet preparations; cosmetic and 
beauty preparations; moisturising creams; lotions; 
mousses and gels; exfoliants; skin cleansing 
preparations; bleaching preparations all for personal 
use; depilatory preparations; depilatory waxes; hair 
regrowth inhibitors; preparations, including creams, 
gels and mousses, for use before, during and after 
shaving or hair removal; depilatory wipes; 
impregnated wipes and pads for skin care; all 
included in class 3.

תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירי קוסמטיקה ויופי;
קרמים, תחליבים, מוסים וג'לים ללחות; תכשירים לקילוף העור;
תכשירים לניקוי העור; תכשירי הלבנה שכולם לשימוש אישי;
תכשירים להסרת שיער; שעווה להסרת שיער; מעכבי צמיחה
מחדש של שיער; תכשירים, לרבות קרמים, ג'לים ומוסים,
לשימוש לפני, אחרי ובזמן גילוח או הסרת שיער; מגבונים

להסרת שיער; מגבונים ופדים מוספגים לטיפול בעור; הנכללים
כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUPREM'ESSENCE

Application Date 17/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223648 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 33403/10/2010



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

מכשירים לתאורה, חימום, יצור קיטור, בישול, קירור, יבוש,
אוורור, אספקת מים ומטרות סניטאריות וכן חלקיהם; הנכללים

כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Olaf Fleck

Address: Industriestrasse 8-22, 91325 Adelsdorf, 
Germany

Identification No.: 800599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

SUNSET

Application Date 17/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223649 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 33503/10/2010



Computer terminals, computer terminals for imputing 
identification or time or production data or security 
data, software for human resources management, 
especially time at work, planning, pay, access and 
security data control and monitoring software, 
apparatus and software for measuring and displaying 
time, electronic notice boards for sports results or 
digital and time data, electronic and electromagnetic 
display elements, bell striking work systems or 
musical bells; all included in Class 9

מסופי מחשב; מסופי מחשב לייחוס מידע מזהה או זמן או
הפקת נתונים או אבטחת מידע, תוכנה לניהול משאבי אנוש,
במיוחד זמן עבודה, תכנון, תשלום, גישה ושליטה על אבטחת
נתונים ותוכנות ניטור, התקן ותוכנה למדידת והצגת זמן, לוחות
הודעות אלקטרוניים או דיגיטליים לתוצאות ספורט ונתוני זמן,
אלמנטים אלקטרוניים ואלקטרומגנטיים לתצוגה, מערכות

פעמונים/צלצול לסיום עבודה או פעמונים מוסיקליים; הנכללים
כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BODET SA (société anonyme)

Address: 72 Boulevard du Général de Gaulle, 
Trementines, 49340, France

Identification No.: 800600

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. 223650 מספר סימן

Application Date 19/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 33603/10/2010



Clocks and chronometric instruments, digital clocks, 
calendar clocks, programming clocks; all included in 
class 14

שעונים ומכשירים כרונומטרים, שעונים דיגיטליים, שעוני לוח
שנה, שעונים הניתנים לתיכנות; הנכללים כולם בסוג 14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BODET SA (société anonyme)

Address: 72 Boulevard du Général de Gaulle, 
Trementines, 49340, France

Identification No.: 800600

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. 223651 מספר סימן

Application Date 19/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 33703/10/2010



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

שירותים להספקת מזון ןמשקה; מסעדות; הנכללים כולם בסוג
.43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: N.G.M.S. Group Ltd. שם: נ.ג.מ.ש. גרופ בע"מ

Address: Ben Yehuda 77, Tel Aviv, Israel כתובת : בן יהודה 77, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514032812מספר זיהוי: 514032812

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaacov Rubin, Adv.

Address: Keren Hayesod 25, Jerusalem, Israel

שם: יעקב רובין, עו"ד

כתובת : קרן היסוד 25, ירושלים, ישראל

Trade Mark No. 223654 מספר סימן

Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 33803/10/2010



Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smokers' 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומעובד, צרכי מעשן וגפרורים; הנכללים
כולם 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

WINSTON XSENCE

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223662 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 33903/10/2010



Class: 12 סוג: 12

United Kingdom , 19/03/2009, No. 2511539 ממלכה מאוחדת , 19/03/2009 , מספר 2511539

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)

Vehicle seating equipment; vehicle seating 
equipment designed to attenuate the effect of an 
explosion; removable armour protection cladding; 
armour plates for vehicles; armour protection 
apparatus; armoured bodies for vehicles; armour 
protected land vehicles; parts, fittings and 
accessories for all the aforementioned

ציוד מושבי לרכבים; ציוד מושבי לרכבים המעוצב לצמצום
ההשפעה של פיצוץ; שכבת מגן משורינת הניתנת להסרה;

ציפוי לשיריון רכבים; התקני שיריון; גופים משוריינים לרכבים;
רכבי שטח משוריינים; חלקים, מתאמים ואביזרים לכל הטובין

דלעיל

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Jankel Group Limited

Address: Park House, 25-27 Monument Hill, Weybridge, 
Surrey, KT13 8RT, United Kingdom

Identification No.: 800601

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

BLASTech

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223664 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 34003/10/2010



Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smokers' 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומעובד, צרכי מעשן וגפרורים; הנכללים
כולם 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

WINSTON XS

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223665 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 34103/10/2010



Travel assistance services, namely arranging for 
emergency medical transportation, travel information, 
travel bookings, and arranging for replacement of lost 
tickets and travel documents; travel management; all 
included in class 39

שירותי סיוע לנסיעות, בפרט ארגון הובלה רפואית במקרי
חירום, מידע לנסיעות, הזמנות בענייני נסיעות, וארגון החלפתם
של כרטיסים ומסמכי נסיעה שאבדו; ניהול נסיעות ; הנכללים

כולם בסוג 39

Class: 39 סוג: 39

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

TRAVEL GUARD

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223666 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 34203/10/2010



Travel insurance services, namely underwriting 
travel, accident and health insurance services for 
others ; all included in class 36

שירותי ביטוח נסיעות, בפרט חיתום שירותי ביטוח נסיעות,
תאונות ובריאות לאחרים; 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

TRAVEL GUARD

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223667 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 34303/10/2010



Backpacks; bags of leather for packaging; bags for 
sports; bags for campers; bags for climbers; bags for 
travel; brief-cases; card cases (notecases); cases of 
leather or leather-board; handbags; haversacks; key 
cases (leatherwear); mountaineering sticks; pocket 
wallets; purses; rucksacks; shopping bags; 
schoolbags; suitcases; travelling bags; travelling 
trunks; travelling sets (leatherwear); trunks (luggage); 
umbrellas; all included in class 18

תיקי גב; ,תיקי עור לאריזה; תיקי ספורט; תיקי מחנאים; תיקים
עבור מטפסים; תיקי נסיעות; תיקי מסמכים; נרתיקי כרטיסים

(נרתיקי פתקים); תיקים מעור או לוחות עור; תיקי יד;
תרמילים; נרתיקים למפתחות (מעור); מקלות למטפסי הרים;
ארנקי כיס; תיקי ארנק; תרמילי גב; תיקים לקניות; תיקים לבית
הספר; מזוודות; תיקים לטיולים; ארגזי נסיעות; מערכת/סדרה
לנסיעות (מעור); ארגז מטען; מטריות ; הנכללים כולם בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY 
LIMITED

Address: Shanghai, People's Republic of China

Identification No.: 58990

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

Trade Mark No. 223668 מספר סימן

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 34403/10/2010



Medicated preparations for human use in the 
treatment of indigestion, acidity and similar digestive 
ailments; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים לשימוש בני אדם לטיפול בהפרעות
בעיכול, חומציות ומחלות עיכול דומות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bayer Consumer Care AG

Address: Peter Merian Str. 84, Basel, 4052, Switzerland

Identification No.: 15661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

רני

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223669 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 34503/10/2010



Class: 1 סוג: 1

U.S.A. , 04/09/2009, No. 77820507 ארה"ב , 04/09/2009 , מספר 77820507

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)

Adhesives for use in industry; all included in class 1. דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rohm and Haas Company

Address: 100 Independance Mall West, Philadelphia, 
Pennsylvania, 19106-2399, U.S.A.

Identification No.: 490

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FLEXAPUR

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223670 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 34603/10/2010



Human pharmaceuticals for prevention and treatment 
of ophthalmic conditions; contact lens disinfecting, 
cleaning, storing and rewetting solutions; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם למניעה וטיפול במצבים של
העיניים; תמיסות לחיטוי, ניקוי, אחסון והרטבה מחדש של

עדשות מגע; 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: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ACUVUE

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223671 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 34703/10/2010



Curing agents, namely hot melt polyamides; epoxy 
resins, namely printing ink resins; all included in class 
1.

גורמי התקשות, דהיינו פוליאמידים מומסים בחום; שרפי
אפוקסי, דהיינו שרפי דיו הדפסה; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

Address: 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, 
Pennsylvania, 18195-1501, U.S.A.

Identification No.: 4992

(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

Ancatherm

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223672 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 34803/10/2010



Stringed musical instruments, parts and accessories 
for use therewith, and strings for musical instruments; 
all included in class 15.

כלי נגינה עם מיתרים, חלקים ואביזרים לשימוש עימם, ומיתרים
עבור כלי נגינה; הנכללים כולם בסוג 15.

Class: 15 סוג: 15

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dreadnought, Inc.

Address: 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, 
U.S.A.

Identification No.: 800602

(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. 223673 מספר סימן

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 34903/10/2010



Electrosurgical instruments for use in arthroscopic 
surgery; all included in class 10.

כלי ניתוח חשמליים לשימוש בניתוח ארתרוסקופי; 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: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

COOLPULSE

Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223674 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 35003/10/2010



Antimycotic, antibacterial and trichomonical 
preparations for human and veterinary use; 
antibiotics and chemotherapeutics; all included in 
class 5.

תכשירים אנטי-מיקוטיים, אנטי בקטריאליים וטריכומוניקאליים
לשימוש בבני אדם ובוטרינריה; אנטיביוטיקות ותרופות

כימותרפיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

קאנסטן

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223675 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 35103/10/2010



Balls for games; balls (basket); balls (soccer); balls 
(volley ball); balls (golf); balls (tennis); bats for 
games; bicycles (stationary exercise); body-training 
apparatus; elbow guards (sport articles); gloves for 
games (accessories for games); golf bags, with or 
without wheels; golf clubs; golf gloves; gymnastics 
(appliances for -); knee guards (sport articles); nets 
for sports; padding (protective -) [parts of sport suits]; 
playing balls; rackets for games; roller skates; shin 
guards (sport articles); shuttlecocks; strings for 
rackets; tables for table tennis; wrist bands; bags for 
rackets ; all included in class 28

כדורים עבור משחקים; כדורים (כדור-סל); כדורים (כדורגל);
כדורים (כדור-עף); כדורים (גולף); כדורים (טניס); מחבטי
משחק; אופניים (נייחים להתעמלות); מכשירים לאימוני גוף;

מגני מרפקים (פריטי ספורט); כפפות למשחק (אביזרי משחק);
תיקי גולף, עם או בלי גלגלים; מקלות גולף; כפפות גולף;
מכשירי התעמלות; מגני ברכיים (פריטי ספורט); רשתות
משחק; ריפוד מגן (חלקי לבוש לספורט); כדורי משחק;
מחבטים עבור משחקים; גלגיליות; מגני שוקיים (אביזרי
ספורט); כדורי נוצה; מיתרים למחבטים; שולחנות לטניס

שולחן; שרווליות; תיקים עבור מחבטים; הנכללים כולם בסוג
28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY 
LIMITED

Address: Shanghai, People's Republic of China

Identification No.: 58990

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

Trade Mark No. 223676 מספר סימן

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 35203/10/2010



Hotel management; all included in class 35. ניהול מלון; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HLT INTERNATIONAL IP LLC

Address: 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, 
California, U.S.A.

Identification No.: 67754

(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

Trade Mark No. 223678 מספר סימן

Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 35303/10/2010



Clothing, footwear , headgear including for children; 
all included in class 25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש כולל עבור ילדים; הנכללים
כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stride Rite Canada Ltd.

Address: 1700 Bishop Street, Cambridge, Ontario, 
N1T1T2, Canada

Identification No.: 800604

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

ROBEEZ

Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223680 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 35403/10/2010



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: LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY 
LIMITED

Address: Shanghai, People's Republic of China

Identification No.: 58990

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

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

אם 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. 223690 מספר סימן

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 35503/10/2010



Monitoring security systems; all included in class 45 פיקוח על מערכות ביטחון; הנכללים כולם בסוג 45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: RT LTD. שם: אר-טי אמצעים מתנפחים בע"מ

Address: 10 Nachal Snir St., P.O.B. 711, Yavne Industrial 
Zone, 81100, Israel

כתובת : 10 רחוב נחל שניר, ת.ד. 711, יבנה, 81100, ישראל

Identification No.: 512254962מספר זיהוי: 512254962

אר-טי אמצעים מתנפחים בע"מ

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

SKY STAR

Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223753 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 35603/10/2010



Class: 10 סוג: 10

France , 03/04/2009, No. 093641622 צרפת , 03/04/2009 , מספר 093641622

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)

Apparatus and instruments for in vitro diagnosis for 
medical use; laboratory instruments and apparatus 
used in the fields of in vitro diagnosis for medical, 
veterinary and/or research purposes; laboratory 
instruments and apparatus used in the fields of in 
vitro diagnosis for medical, veterinary and/or 
research purposes intended for analysing biological 
samples; all included in class 10.

מכשירים וכלים לאבחון מבחנה לשימוש רפואי; כלי ומכשירי
מעבדה המשמשים בתחומי אבחון מבחנה למטרות רפואיות,
וטרינריות ו\או מחקר; כלי ומכשירי מעבדה המשמשים בתחומי

אבחון מבחנה למטרות רפואיות, וטרינריות ו\או מחקר
המיועדים לניתוח דוגמיות ביולוגיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bio-Rad Laboratories SAS

Address: 3 Boulevard Raymond Poincare, 92430 
MARNES LA COQUETTE, France

Identification No.: 800614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

IH-NET

Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223758 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 35703/10/2010



Class: 5 סוג: 5

France , 03/04/2009, No. 093641622 צרפת , 03/04/2009 , מספר 093641622

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)

Diagnosis products for medical use; chemical and 
biological reagents for medical and veterinary use; 
chemical and biological reagents for in vitro 
diagnosis; chemical and biological reagents for in 
vitro diagnosis for medical, veterinary and/or 
research purposes; chemical and biological reagents 
for in vitro diagnosis for medical, veterinary and/or 
research purposes intended for analysing biological 
samples; all included in class 05.

מוצרי אבחון לשימוש רפואי; מגיבים כימיים וביולוגיים לשימוש
רפואי ווטרינרי; מגיבים כימיים וביולוגיים לאבחון מבחנה;
מגיבים כימיים וביולוגיים לאבחון מבחנה למטרות רפואיות,

וטרינריות ו\ או מחקר; מגיבים כימיים וביולוגיים לאבחון מבחנה
למטרות רפואיות, וטרינריות ו\ או מחקר המיועדים לניתוח

דוגמיות ביולוגיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bio-Rad Laboratories SAS

Address: 3 Boulevard Raymond Poincare, 92430 
MARNES LA COQUETTE, France

Identification No.: 800614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

IH-NET

Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223777 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 35803/10/2010



Class: 9 סוג: 9

France , 03/04/2009, No. 093641622 צרפת , 03/04/2009 , מספר 093641622

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)

Apparatus and instruments for in vitro diagnosis for 
scientific and/or industrial use; kit for diagnosis for 
scientific or industrial use; software for in vitro 
diagnosis for scientific and/or industrial use; software 
for in vitro diagnosis for medical, veterinary or 
research purposes; software exploiting data for in 
vitro diagnosis for medical use; software exploiting 
data for in vitro diagnosis for medical use intended 
for analysing biological samples; device management 
software; device management software intended for 
analysing biological samples; software for analysing 
biological samples; all included in class 09.

מכשירים וכלים לאבחון מבחנה לשימוש מדעי ו\או תעשייתי;
ערכה לאבחון לשימוש מדעי ו\או תעשייתי; תוכנה לאבחון
מבחנה לשימוש מדעי ו\או תעשייתי; תוכנה לאבחון מבחנה

למטרות רפואיות, וטרינריות או מחקר; תוכנה המנצלת נתונים
לאבחון מבחנה לשימוש רפואי; תוכנה המנצלת נתונים לאבחון

מבחנה לשימוש רפואי המיועד לניתוח דוגמיות ביולוגיות;
תוכנת ניהול התקן; תוכנת ניהול התקן המיועדת לניתוח

דוגמיות ביולוגיות; תוכנה לניתוח דוגמיות ביולוגיות; הנכללים
כולם בסוג 09.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bio-Rad Laboratories SAS

Address: 3 Boulevard Raymond Poincare, 92430 
MARNES LA COQUETTE, France

Identification No.: 800614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

IH-NET

Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223789 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 35903/10/2010



רהיטים; נכללים בסוג 20.

סוג: 20

סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Furniture Place - Beni Yadidi שם: משכן הרהיטים - בני ידידי

Address: Smilansky 10, Natanya, Israel כתובת : סמילנסקי 10, נתניה, ישראל

Identification No.: 011533106מספר זיהוי: 011533106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pirian Yaaqov - Jack, Adv.

Address: Beit Ahlan 10 Smilansky Streer, Netanya, 
42432, Israel

שם: פיריאן יעקב - ג'ק, עו"ד

כתובת : בית אלון, סמינלנסקי 10, נתניה, 42432, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים משכן
ורהיטים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 223791 מספר סימן

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 36003/10/2010



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

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Nor-Med Ltd. שם: נור-מד בע"מ

Address: 40 Einstein, Tel Aviv, Israel כתובת : איינשטיין 40, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513421834מספר זיהוי: 513421834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eytan Rubin, Adv.

Address: Hakama 23, P.O.B. 1149, Givat Ada, 37808, 
Israel

שם: איתן רובין, עו"ד

כתובת : הקמה 23, ת.ד. 1149, גבעת עדה, 37808, ישראל

Trade Mark No. 223804 מספר סימן

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 36103/10/2010



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

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Nor-Med Ltd. שם: נור-מד בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל40איינשטיין , כתובת : איינשטיין 40, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513421834מספר זיהוי: 513421834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eytan Rubin, Adv.

Address: Hakama 23, P.O.B. 1149, Givat Ada, 37808, 
Israel

שם: איתן רובין, עו"ד

כתובת : הקמה 23, ת.ד. 1149, גבעת עדה, 37808, ישראל

Trade Mark No. 223805 מספר סימן

Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 36203/10/2010



Hearing aids; surgical and medical implants, 
including fixtures and abutments; artificial limbs, 
eyes, ears and other prostheses; implantable 
prosthetic hearing devices and associated 
accessories and monitoring equipment; namely, 
programmable prosthetic hearing implants, multi-
channel implantable hearing prosthesis, and 
telephone adaptors; surgical and medical apparatus 
and instruments; suture materials; parts and 
components for all the aforementioned goods; all 
included in class 10

עזרי שמיעה; שתלים כירורגיים ורפואיים, לרבות מתקנים
ומשענים; גפיים מלאכותיות, עיניים מלאכותיות, אזניים
מלאכותיות ותותבות אחרות;  תותבות שמיעה להשתלה,

אביזרים נלווים וציוד ניטור, דהיינו, תותבות שמיעה להשתלה
הניתנות לתכנות, תותבות שמיעה להשתלה רב ערוציות,

ומתאמים לטלפונים; מכשירים והתקנים  כירורגיים ורפואיים;
חומרי תפירה; חלקים ורכיבים עבור כל טובין אלו; הנכללים

כולם בסוג 10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cochlear Bone Anchored Solutions AB

Address: Konstruktionsvagen 14, 435 33 Molnlycke, 
Sweden

Identification No.: 800622

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

BAHA

Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223808 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 36303/10/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 27/03/2009, No.  77/700,701 ;x20#&77/700,701 ארה"ב , 27/03/2009 , 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)

Providing online retail store services featuring teen-
related items, namely apparel, clothing accessories, 
footwear, electronic devices, games, sporting 
equipment, music recordings, video recordings, 
digital art, and decals; promoting an online 
community for youth culture; providing an online 
customer loyalty program featuring redeemable 
points for commercial, promotional, and/or 
advertising purposes; and providing advertising 
services via the Internet; all included in class 35.

אספקת שירותי חנות קמעונאית מקוונת המציגה פריטים
הקשורים לגיל ההתבגרות, דהיינו לבוש, אביזרי ביגוד, הנעלה,

מכשירים אלקטרוניים, משחקים, ציוד לספורט, הקלטות
מוסיקה, הקלטות ווידיאו, אומנות דיגיטאלית, ודקאלים; קידום

קהילה מקוונת לתרבות נעורים; אספקת תוכנית מקוונת
לנאמנות לקוח המציגה נקודות שניתן לפדות למטרות מסחר,
קידום, ו\או פרסום; ואספקת שירותי פרסום דרך האינטרנט;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lockerz, LLC

Address: 200 First Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania, 
15222, U.S.A.

Identification No.: 800620

(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

Trade Mark No. 223809 מספר סימן

Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 36403/10/2010



Cigars; all included in class 34. סיגרים; הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Holt's Company

Address: 1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, 
Delaware 19801, U.S.A.

Identification No.: 800621

Incorporated in the State of Delaware

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

U.S.A. , 16/09/2009, No. 77/828,035 ארה"ב , 16/09/2009 , מספר 77/828,035

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)

LA AROMA DEL CARIBE

Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223811 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 36503/10/2010



Vehicles and automobiles and parts and fittings 
thereof; brakes and brake components including 
brake calipers, brake pads, brake disks, brake wheel 
cylinders, brake shoes, brake linings, brake drums, 
brake levers, brake pedals, brake boosters, brake 
master cylinders, brake valves, parking brake, ABS 
(Antilock Braking System), shims for brake, brake 
pad with brake and wear indicators; chassis, 
suspensions and power steering system for land 
vehicles; engines and motors for land vehicles; 
actuators, shafts, axles, spindles, bearings, shaft 
couplings, gears, clutches, power transmissions, 
shock absorbers, springs and valves all for land 
vehicles; all included in class 12.

כלי רכב ומכוניות וחלקים ואביזרים שלהם; בלמים ורכיבי בלם
כולל מחוגי בלם, פדים לבלם, דיסקים לבלם, צילינדרי גלגל
לבלם, בלמי רגל, רפידות בלם, תופי בלם, ידיות בלם, דוושות
בלם, מגברי בלימה, צילינדרי  מסטר לבלם, שסתומי בלם, בלם
חנייה, ABS (מערכת למניעת נעילת גלגלים), לוחיות לבלם,
פד לבלם עם אינדיקאטורים לבלם ושחיקה; שילדה, מתלים
ומערכת הגה כוח לכלי רכב יבשתיים; מנועים ומוטורים לכלי
רכב יבשתיים; אקטואטורים, גלים, צירים, סרנים, מיסבים,

צימודי גלים, הילוכים, מצמדים, תמסורות כוח, בולמי זעזועים,
קפיצים ושסתומים לכל כלי רכב יבשתיים; הנכללים כולם בסוג

.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kabushiki Kaisha Advics (also trading as 
Advics Co., Ltd.)

Address: 2-1 Showacho, Kariya-shi, Aichi-ken, Japan

Identification No.: 800619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 223813 מספר סימן

Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 36603/10/2010



Cosmetic products; included in class 3. תכשירי קוסמטיקה; הכללולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 511525677מספר זיהוי: 511525677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

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

שם: רם אפרתי, עו"ד

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

Trade Mark No. 223817 מספר סימן

Application Date 15/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 36703/10/2010



Monitoring, measurment and inspection equipment 
and systems for process control of semiconductors 
manufacturing and computer programs for use 
therewith; all included in class 9.

ציוד ומערכות ניטור, מדידה ובדיקה לצורך בקרת תהליכי ייצור
מוליכים למחצה ותוכנות מחשב לשימוש עמם; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 511812463מספר זיהוי: 511812463

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MatMaker

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223820 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 36803/10/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; edible 
oils and fats ; Sausages and various meat products; 
all included in class 29

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; שמני ושומני מאכל ;
נקניקים, ומוצרי בשר שונים; הנכללים כולם בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Valdman sausage and meat product factory 
ltd.

שם: ולדמן ביח"ר לנקניק ומוצרי בשר בע"מ

Address: Hapeled 46, Holon, 58817, Israel כתובת : הפלד 46, חולון, 58817, ישראל

Identification No.: 512113226מספר זיהוי: 512113226

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

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

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

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

ולדמן

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223821 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 36903/10/2010



Real estate affairs, including marketing, counseling, 
developing and execution services of real estate 
projects ; all included in class 36

עסקי נכסי דלא ניידי, לרבות שירותי שיווק, ייעוץ, פיתוח וביצוע
של פרוייקטים נדל"ניים ; הנכללים כולם בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: OPTIMUM SPS INVESTMENTS (ISRAEL) LTD שם: אופטימום שפש השקעות (ישראל) בע"מ

Address: Shankar 4, Herzliah, 46725, Israel כתובת : שנקר 4, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 514293786מספר זיהוי: 514293786

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Trade Mark No. 223823 מספר סימן

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 37003/10/2010



Restaurant, Cafes, Bar Services; all included in class 
43.

מסעדות,בתי קפה ושירותי ברים; כולם כלולים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Gabi Hani שם: גבי הני

Address: Greek Catholic Patriarcate Road Jsffa Gate, 
Jerusalem, 91143, Old City, Israel

כתובת : דרך הפטריארכיה היוונית  שער יפו, ירושלים, 91143,
העיר העתיקה, ישראל

Identification No.: 024712648מספר זיהוי: 024712648

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Trade Mark No. 223824 מספר סימן

Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 37103/10/2010



Organize and conduct medical and pharmacologiacal 
research and clinical trials and preparation of 
documentation for food and drug administration 
review; all included in class 42.

ארגון וביצוע מחקר רפואי ורוקחי וניסויים קליניים והכנה של
מסמכים לבחינה אדמניסטרטיבית של תרופה ומזון; כולם

נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MEDPACE,INC.

Address: 4620 Wesley Avenue, Cincinnati Ohio, 45212, 
U.S.A.

Identification No.: 70632

(Ohio 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

MEDPACE

Application Date 17/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223828 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 37203/10/2010



Promoting awareness in the business comunity of the 
value of effective marketing and advertising; 
providing recognition and incentive by way of awards 
and award ceremonies honoring excellence and 
effectiveness in the field of marketing and advertising 
communications; conducting and preparing studies 
on the subject of effective marketing and advertising 
campaigns; all included in clas 35.

קידום המודעות והחשיבות לערך האפקטיביות בעשייה
השיווקית והפרסומית בקרב קהילת העסקים; יצירת רף מדיד
ומודל של איכות בעשייה השיווקית; פיתוח אמצעי מחקר ככלי
מדידה לתהליכים השיקווקים ופרסומיים שונים; התחרות

פועלת לקידום איכות המצוינות בעשייה השיווקית והפרסומית
על ידי מתן הכרה והוקרה למהלכים אפקטיביים; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Effie Worldwide, inc

Address:

Identification No.: 70633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Fisher & Co.

Address: Azrieli Center Triangle Tower, 39th Floor, Tel 
Aviv, 67023, Israel

שם: גדעון פישר ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי מגדל משולש, קומה 39, תל אביב,
67023, ישראל

Trade Mark No. 223831 מספר סימן

Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 37303/10/2010



Educational services, namely, conducting 
presentations, panel discussions, and online 
seminars in the field of marketing and advertising 
comunications; publishing studies on the subject of 
effective marketing and advertising campaigns; 
entertainment services; all included in class 41.

פעילות חינוכית, דהיינו, ניהול דיונים, מצגות, סמינרים בתחום
של תקשורת שיווקית אפקטיבית ופרסום; פרסום והצגת

מחקרים ועבודות המתייחסות לאפקטיביוטת בעשייה השיווקית
והקמפיינים המלווים אותה; ארוח טקס הכרזת הזוכים בתחרות

השיווק והפרסום האפקטיבי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Effie Worldwide, inc

Address:  רמת גן, כפר המכביה7המי'ל בע"מ רח' פרץ ברנשטיין ,,
ישראל

Identification No.: 70633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Fisher & Co.

Address: Azrieli Center Triangle Tower, 39th Floor, Tel 
Aviv, 67023, Israel

שם: גדעון פישר ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי מגדל משולש, קומה 39, תל אביב,
67023, ישראל

Trade Mark No. 223838 מספר סימן

Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 37403/10/2010



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: SHABTAI MAMON שם: שבתאי ממון

Address: P.O.B. 9500, תל אביב, ישראל כתובת : ת.ד. 9500, תל אביב, ישראל

Identification No.: 55876247מספר זיהוי: 55876247

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ran Darzi, Adv.

Address: 15 Abba Hillel St., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: רן דרזי, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 15, רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 223848 מספר סימן

Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 37503/10/2010



Educational and training services, namely,  
conducting classes, workshops, seminars and 
conferences in the field of computers, electronic 
commerce and information technology; providing a 
website for the uploading, sharing, viewing and 
posting of photographs and digital images via the 
internet; digital imaging services; electronic 
publishing services; online journals, namely, blogs 
featuring information in the fields of computers, 
electronic commerce and information technology; 
providing a website featuring user-generated videos; 
all included in class 41.

שירותי חינוך ואימון, בעיקר , העברת כיתות, קבוצות דיון,
סמינרים וועידות בתחום המחשבים, מסחר אלקטרוני

וטכנולוגיית מידע; אספקת אתר לשליחת קבצים, שיתוף, צפייה
ופרסום של תמונות ודמויות דיגיטליות דרך האינטרנט; שירותי
דמות דיגיטליים; שירותי הוצאה לאור אלקטרונים; עיתונים
מקוונים, בעיקר, בלוגים המציגים אינפורמציה בתחומי

המחשבים ,מסחר אלקטרוני וטכנולוגיית מיידע; אספקת אתרים
המציגים  סרטי וידאו אשר הופקו על ידי משתמשים; הכל כלול

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 15/09/2009, No. 77/827,148 ארה"ב , 15/09/2009 , מספר 77/827,148

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: 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

Trade Mark No. 223946 מספר סימן

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 37603/10/2010



Electronic storage of digital content; providing a 
website for the storage of digital images and 
photographs; all included in class 39.

אחסון אלקטרוני של תכולה דיגיטלית; אספקת  אתר אינטרנט
לאחסון  דמויות דיגיטליות ותמונות; הכל כלול בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

U.S.A. , 15/09/2009, No. 77/827,148 ארה"ב , 15/09/2009 , מספר 77/827,148

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: 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

Trade Mark No. 223962 מספר סימן

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 37703/10/2010



Installation, maintenance and repair of  computer 
hardware and telecommunications equipment; all 
included in class 37.

התקנה, אחזקה ותיקון של חומרת מחשבים וציוד
טלקומניקציה; הכל כלול בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

U.S.A. , 15/09/2009, No. 77/827,148 ארה"ב , 15/09/2009 , מספר 77/827,148

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: 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

Trade Mark No. 223964 מספר סימן

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 37803/10/2010



Biscuits; wafers; waffles; pastry; cakes; cookies; 
crackers; rusks; toasts; bread; confectionery; bakery 
products made from flour; coffee; artificial coffee; tea; 
cocoa; cocoa products; sugar; rice; tapioca; sago; 
chocolate; rice-based snacks; ices; honey; treacle; 
yeast, not for medical use or animal use; baking 
powder; cooking salt; salt for preserving foodstuffs; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice; 
ice cream; beverages with coffee, cocoa or chocolate 
base; snack foods made from corn; all included in 
class 30.

ביסקוויטים; רקיקים; וופלים; מאפים; עוגות; עוגיות; קרקרים;
צנימים; טוסטים; לחם; ממתקים; מוצרי מאפה העשויים מקמח;

קפה; קפה מלאכותי; תה; קקאו; מוצרי קקאו; סוכר; אורז;
טפיוקה; סגו; שוקולד; חטיפי אורז; קרחונים; דבש; סירופ דמוי
דבש; שמרים, לא לשימוש רפואי או לשימוש בבעלי חיים;
אבקת אפייה; מלח בישול; מלח לשימור דברי מאכל; חרדל;
חומץ; רטבים (לתיבול); תבלינים; קרח; גלידות; משקאות על
בסיס קפה, קקאו או שוקולד; חטיפים עשויים מתירס; הנכללים

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Generale Biscuit S.A.S.

Address: Batiment Saarinen, Rungis, France

Identification No.: 800631

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 223968 מספר סימן

Application Date 02/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 37903/10/2010



Wholesale and retail services, in particular via the 
Internet, in relation to sewing machings and parts 
therefor; all included in class 35

שירותי מכירה קמעונית וסיטונאית, בייחוד באמצעות
האינטרנט, בקשר למכונות תפירה ולחלקים עבורן; הנכללים

כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marco Seitz

Address: Briver Allee 8, 91207 Lauf an der Pegnitz, 
Germany

Identification No.: 800632

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

GRITZNER

Application Date 04/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223974 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 38003/10/2010



Sewing machines and parts therefor; all included in 
class 7

מכונות תפירה וחלקים עבורן; הנכללים כולם בסוג 7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marco Seitz

Address: Briver Allee 8, 91207 Lauf an der Pegnitz, 
Germany

Identification No.: 800632

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

GRITZNER

Application Date 04/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223976 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 38103/10/2010



Dining and bedroom furniture, lawn furniture, 
upholstered furniture, office furniture, chairs, 
armchairs, sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes 
and cabinets, divans, divans-beds, couches, tables, 
desks, beds, cushions, picture frames; all included in 
class 20.

ריהוט לחדר אוכל וחדר שינה, ריהוט מדשאה, ריהוט מרופד,
ריהוט למשרד, כיסאות, מסעדים, כורסאות, מדפי ספרים,
מראות, מלתחות וארונות, דרגשים, דרגשים-מיטות, ספות,
שולחנות, שולחנות עבודה, מיטות, כרים, מסגרות לתמונות;

הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cassina S.p.A.

Address: Via Busnelli 1, 20036 Meda, Milano, Italy

Identification No.: 800635

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

CASSINA

Application Date 04/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223977 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 38203/10/2010



Retail and wholesale services in relation to dining 
and bedroom furniture, lawn furniture, upholstered 
furniture, office furniture, chairs, armchairs, sofas, 
bookshelves, mirrors, wardrobes and cabinets, 
divans, divans-beds, couches, tables, desks, beds, 
cushions, picture frames; all included in class 35.

שירותים קמעונאיים וסיטונאיים הקשורים לריהוט לחדר אוכל
וחדר שינה, ריהוט מדשאה, ריהוט מרופד, ריהוט למשרד,
כיסאות, מסעדים, כורסאות, מדפי ספרים, מראות, מלתחות
וארונות, דרגשים, דרגשים-מיטות, ספות, שולחנות, שולחנות
עבודה, מיטות, כרים, מסגרות לתמונות; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cassina S.p.A.

Address: Via Busnelli 1, 20036 Meda, Milano, Italy

Identification No.: 800635

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

CASSINA

Application Date 04/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223978 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 38303/10/2010



Computers; computer peripheral devices; notebook 
computers; printers for use with computers; computer 
keyboards; tape recorders; sound reproduction 
apparatus; personal stereos; scanners (data 
processing equipment); mouse (data processing 
equipment); all included in class 9.

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; מחשבים ניידים; מדפסות
לשימוש עם מחשבים; מקלדות מחשב; רשמי-קול; התקני
שעתוק קול; מערכות סטריאו אישיות; סורקים (ציוד עיבוד
נתונים); עכבר (ציוד עיבוד נתונים); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Shenzhen Jiehe Technology Development Co., 
Ltd.

Address: Nanshan,, Shenzhen, People's Republic of 
China

Identification No.: 800633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 223979 מספר סימן

Application Date 04/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 38403/10/2010



Telecommunication services; television broadcasting 
services; on-demand video and television 
transmission services; transmission of downloadable 
television programs and motion pictures; 
transmission of television programs, motion pictures 
and audio, visual and audiovisual material via the 
internet; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי שידור טלוויזיה; שירותי העברת
וידיאו וטלוויזיה על-פי דרישה; העברה של תוכניות טלוויזיה
וסרטי קולנוע הניתנים להורדה; העברה של תוכניות טלוויזיה,
סרטי קולנוע וחומר אודיו, חומר ויזואלי וחומר אודיו-ויזואלי

באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Universal City Studios LLLP

Address: Universal City, California, U.S.A.

Identification No.: 568

Delaware limited liability limited partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

הרחוב ה13-
13TH STREET

Application Date 05/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223981 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 38503/10/2010



Production and distribution of television programs 
and motion pictures; television programming 
services; provision of on-demand video and 
television programs; provision of non-downloadable 
video, television programs and motion pictures; 
production and distribution of interactive, video and 
mobile games; entertainment services, namely, 
providing online games, web-based games, 
interactive games, video games and mobile games; 
all included in class 41.

הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע; שירותי תיכנון
תוכניות טלוויזיה; אספקת וידיאו ותוכניות טלוויזיה על-פי

דרישה; אספקת וידיאו, תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע שאינם
ניתנים להורדה; הפקה והפצה של משחקים אינטראקטיביים,
משחקי וידיאו ומשחקים לשימוש עם טלפון נייד; שירותי בידור,
דהיינו, אספקת משחקים מקוונים, משחקים מבוססי אינטרנט,
משחקים אינטראקטיביים, משחקי וידיאו ומשחקים לשימוש עם

טלפון נייד; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Universal City Studios LLLP

Address: Universal City, California, U.S.A.

Identification No.: 568

Delaware limited liability limited partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

הרחוב ה13-
13TH STREET

Application Date 05/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223985 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 38603/10/2010



Class: 11 סוג: 11

U.S.A. , 11/04/2009, No. 77/712,007 ארה"ב , 11/04/2009 , מספר 77/712,007

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 dryers; all included in class 11. מייבשי שיער; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

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 ROCKET

Application Date 08/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224031 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 38703/10/2010



Synthetic resins for use in manufacture of coatings, 
paint, composites, laminating, casting and adhesives; 
all included in class 1.

שרפים סינטטים לשימוש בייצור של ציפויים, צבע, תרכובות,
למינציה, יציקה ודבקים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Dow Chemical Company

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

Identification No.: 945

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SYNEXA

Application Date 08/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224032 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 38803/10/2010



Plastics, unprocessed; artificial resins, unprocessed; 
synthetic resins, unprocessed; polystyrene (PS) 
resins; expandable polystyrene (EPS) resins; 
acrylonitrile butadiene styrene (ABS) resins; styrene 
acrylonitrile (SAN) resins; acrylic resins, 
unprocessed; polycarbonate (PC) resins; polymethyl 
metacrylate (PMMA) resins; 
polycarbonate/polymethyl metacrylates (PC/PMMA) 
resins; polycarbonate/acrylonitrile butadiene styrene 
(PC/ABS) resins; polycarbonate/glass fiber (PC/GF) 
resins; epoxy resins, unprocessed; degenerated 
polyphenylene oxide resins; unsaturated polyester 
resins; polyphenylene sulfide resins; polyphenylene 
oxide resins; polypropylene (PP) resins; polyvinyl 
chloride (PVC) resins; polyurethane resins; 
polyethylene (PE) resins; polyester resins; 
polyethylene terephthalate (PET) resins; polyamide 
resins; polyvinyl alcohol resins; polyvinyl acetal 
resins; polybutylene resins; polybutylene 
terephthalate (PBT) resins; polybenzimidazol resins; 
silicone resins; all included in class 1.

פלסטיקים, לא מעובדים; שרפים מלאכותיים, לא מעובדים;
שרפים סינטטיים, לא מעובדים; שרפי פוליסטירין (PS); שרפי

פוליסטירין (EPS) ניתנים להרחבה; שרפי אקרילוניטריל
; (SAN)שרפי סטירין אקרילוניטריל ;(ABS) ביוטאדיאן סטירין
; (PC)שרפים אקריליים, לא מעובדים; שרפי פוליקרבונייט
שרפי פולימתיל מטאקרילט (PMMA); שרפי מטאקרילטים
מפוליקרבונייט/פולימתיל (PC/PMMA) ; שרפי סטירין

ביוטאדיאן מפוליקרבונייט/אקרילוניטריל (PC/ABS); שרפי
פוליקרבונייט/ סיב זכוכית (PC/GF); שרפי אפוקסי, לא
מעובדים; שרפי פוליפנילין אוקסייד שעברו ניוון; שרפי

פוליאסטר לא רוויים; שרפי פוליפנילין סולפייד; שרפי פוליפנילין
אוקסייד; שרפי פוליפרופילין (PP); שרפי פוליויניל כלורייד
(PVC); שרפי פוליורתיין; שרפי פוליאתילין (PE); שרפי
פוליאסטר; שרפי פוליאתילין טרפתאלאת (PET); שרפי

פוליאמייד; שרפי פוליויניל אלכוהול; שרפי פוליויניל אסתאל;
;(PBT) שרפי פוליביוטילין; שרפי פוליביוטילין טרפתאלאת
שרפי פוליבנזימידזול; שרפי סיליקון; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cheil Industries Inc.

Address: 290 Gongdan-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-
do 730-710, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800641

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 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. 224033 מספר סימן

Application Date 08/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 38903/10/2010



Plastics, unprocessed; artificial resins, unprocessed; 
synthetic resins, unprocessed; polystyrene (PS) 
resins; expandable polystyrene (EPS) resins; 
acrylonitrile butadiene styrene (ABS) resins; styrene 
acrylonitrile (SAN) resins; acrylic resins, 
unprocessed; polycarbonate (PC) resins; polymethyl 
metacrylate (PMMA) resins; 
polycarbonate/polymethyl metacrylates (PC/PMMA) 
resins; polycarbonate/acrylonitrile butadiene styrene 
(PC/ABS) resins; polycarbonate/glass fiber (PC/GF) 
resins; epoxy resins, unprocessed; degenerated 
polyphenylene oxide resins; unsaturated polyester 
resins; polyphenylene sulfide resins; polyphenylene 
oxide resins; polypropylene (PP) resins; polyvinyl 
chloride (PVC) resins; polyurethane resins; 
polyethylene (PE) resins; polyester resins; 
polyethylene terephthalate (PET) resins; polyamide 
resins; polyvinyl alcohol resins; polyvinyl acetal 
resins; polybutylene resins; polybutylene 
terephthalate (PBT) resins; polybenzimidazol resins; 
silicone resins; all included in class 1.

פלסטיקים, לא מעובדים; שרפים מלאכותיים, לא מעובדים;
שרפים סינטטיים, לא מעובדים; שרפי פוליסטירין (PS); שרפי

פוליסטירין (EPS) ניתנים להרחבה; שרפי אקרילוניטריל
; (SAN)שרפי סטירין אקרילוניטריל ;(ABS) ביוטאדיאן סטירין
; (PC)שרפים אקריליים, לא מעובדים; שרפי פוליקרבונייט
שרפי פולימתיל מטאקרילט (PMMA); שרפי מטאקרילטים
מפוליקרבונייט/פולימתיל (PC/PMMA) ; שרפי סטירין

ביוטאדיאן מפוליקרבונייט/אקרילוניטריל (PC/ABS); שרפי
פוליקרבונייט/ סיב זכוכית (PC/GF); שרפי אפוקסי, לא
מעובדים; שרפי פוליפנילין אוקסייד שעברו ניוון; שרפי

פוליאסטר לא רוויים; שרפי פוליפנילין סולפייד; שרפי פוליפנילין
אוקסייד; שרפי פוליפרופילין (PP); שרפי פוליויניל כלורייד
(PVC); שרפי פוליורתיין; שרפי פוליאתילין (PE); שרפי
פוליאסטר; שרפי פוליאתילין טרפתאלאת (PET); שרפי

פוליאמייד; שרפי פוליויניל אלכוהול; שרפי פוליויניל אסתאל;
;(PBT) שרפי פוליביוטילין; שרפי פוליביוטילין טרפתאלאת
שרפי פוליבנזימידזול; שרפי סיליקון; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cheil Industries Inc.

Address: 290 Gongdan-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-
do 730-710, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800641

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 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. 224036 מספר סימן

Application Date 08/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 39003/10/2010



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.

ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם למטרה רפואית; סבוני
אמבט, דיאורדורנטים לגוף; קוסמטיקה שהיא בעיקר קרמים,
תחליבים, תרחיצים, ג'לים ואבקות לפנים, לגוף ולידיים;

תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים קוסמטיים); תכשירי איפור;
שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים ותכשירים מרגיעים לעיצוב

השיער וטיפול בשיער; לקות לשיער; תכשירים לצביעת השיער
ולהסרת צבע מהשיער; תכשירים לסלסול ותלתול תמידי;
תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SLIMISSIME 360°

Application Date 08/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224037 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 39103/10/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 10/04/2009, No. 77/711,229 ארה"ב , 10/04/2009 , מספר 77/711,229

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)

Business consulting services in the fields of 
acquiring, creating, developing, managing, 
promoting, exploiting, buying, selling, licensing, 
divesting and protecting intellectual property and 
other intangible business assets; business consulting 
services, namely, providing assistance in 
development of business strategies and creative 
ideation; business advisory services; new business 
venture development and formation consulting 
services; structuring, optimizing and change 
management consulting related to corporate in-house 
intellectual property departments and intellectual 
property asset management programs; recruiting 
services for filling corporate inhouse intellectual 
property positions; consulting regarding intellectual 
property risk mitigation processes; development and 
licensing of intellectual property infrastructure 
technologies; all included in Class 35.

שירותי יעוץ עסקי בתחומים של השגה, יצירה, פיתוח, ניהול,
קידום, ניצול, רכישה, מכירה, רישוי, שלילה והגנה של קניין
רוחני ונכסים עסקיים לא מוחשיים אחרים; שירותי יעוץ עסקי,
דהיינו, מתן סיוע בפיתוח אסטרטגיות עסקיות והגיה יצירתית;
שירותי יעוץ עסקי; שירותי יעוץ עבור פיתוח וגיבוש יוזמה
עסקית חדשה; יעוץ עסקי בהבניה, ייעול ושינוי בהתייחס

למחלקות פנים ארגוני של קניין רוחני ותוכניות ניהול נכסי קניין
רוחני; שירותי גיוס למילוי תפקידים פנים ארגוני בקניין רוחני;
יעוץ בנושא תהליכי הפגת נזק לקניין רוחני; פיתוח ורישום
טכנולוגיות תשתיות עבור קניין רוחני; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ovidian Group, LLC

Address: 2 Palo Alto Square, 3000 El Camino Real, Suite 
700, Palo Alto, CA, 94306, U.S.A.

Identification No.: 800642

California Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OVIDIAN

Application Date 09/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224038 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 39203/10/2010



Class: 3 סוג: 3

Germany , 04/06/2009, No. 302009031953 גרמניה , 04/06/2009 , מספר 302009031953

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

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי  לטיפוח הגוף והיופי,
תרחצים לשיער, משחות שיניים. הכלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

אם 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. 224052 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 39303/10/2010



Class: 3 סוג: 3

Germany , 06/05/2009, No. 302009027072 גרמניה , 06/05/2009 , מספר 302009027072

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)

Cosmetical preparations for cleaning, conditioning 
and embellishing the hair. Included in class 3.

תכשירי קוסמטיקל לניקוי, לעיצוב, ולייפוי השיער. הכלולים בסוג
.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

אם 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. 224053 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 39403/10/2010



Design, development and support services for 
computer hardware and software used  for recording, 
controlling and commanding for  closed circuit 
television systems ; all included in class 42

עיצוב, פיתוח ושרותי תמיכה בחומרה ותוכנה המשמשים
להקלטה, שליטה ובקרה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור;

הנכללים כולם בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Anteco CCTV שם: אנטקו- טלויזיה במעגל סגור

Address: HaAmal 6, Or- Yehuda, 60371, Israel כתובת : העמל 6, אור יהודה, 60371, ישראל

Identification No.: 510970106מספר זיהוי: 510970106

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Magic Radar

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224054 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 39503/10/2010



Hardware and software used  for recording, 
controlling and commanding for  closed circuit 
television systems

חומרה ותוכנה המשמשים להקלטה, שליטה ובקרה של
מערכות טלוויזיה במעגל סגור

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Anteco CCTV שם: אנטקו- טלויזיה במעגל סגור

Address: HaAmal 6, Or- Yehuda, 60371, Israel כתובת : העמל 6, אור יהודה, 60371, ישראל

Identification No.: 510970106מספר זיהוי: 510970106

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Trade Mark No. 224055 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 39603/10/2010



Class: 3 סוג: 3

Germany , 29/05/2009, No. 30200931952 גרמניה , 29/05/2009 , מספר 30200931952

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)

Cosmetics, namely preparations for the care, 
treatment and beautification of the hair; hair styling 
products, bleaching, dyeing and colouring 
preparations; all included in class 3.

תמרוקים, דהיינו, תכשירים לטיפוח, טיפול וייפוי השיער;
מוצרים לעיצוב השיער, תכשירים לחמצון, צביעה ומשיחה

בצבע; כולם נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RADIALUX

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224058 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 39703/10/2010



Class: 1 סוג: 1

Germany , 06/05/2009, No. 302009027072 גרמניה , 06/05/2009 , מספר 302009027072

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)

Chemical preparations used in industry for the 
production of cosmetic preparations, especially for 
embellishing, conditioning, cleaning and colouring the 
hair.

תכשירים כימיים לשימוש בתעשייה לייצור של תכשירים
קוסמטיים, במיוחד ליפויי, לעיצוב, לניקוי ולצביעת השיער.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

אם 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. 224064 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 39803/10/2010



Design, development and support services for 
computer hardware and software used  for recording, 
controlling and commanding for  closed circuit 
television systems ; all included in class 42

עיצוב, פיתוח ושרותי תמיכה בחומרה ותוכנה המשמשים
להקלטה, שליטה ובקרה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור;

הנכללים כולם בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Anteco CCTV שם: אנטקו- טלויזיה במעגל סגור

Address: HaAmal 6, Or- Yehuda, 60371, Israel כתובת : העמל 6, אור יהודה, 60371, ישראל

Identification No.: 510970106מספר זיהוי: 510970106

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Trade Mark No. 224066 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 39903/10/2010



Hardware and software used  for recording, 
controlling and commanding for  closed circuit 
television systems

חומרה ותוכנה המשמשים להקלטה, שליטה ובקרה של
מערכות טלוויזיה במעגל סגור

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Anteco CCTV שם: אנטקו- טלויזיה במעגל סגור

Address: HaAmal 6, Or- Yehuda, 60371, Israel כתובת : העמל 6, אור יהודה, 60371, ישראל

Identification No.: 510970106מספר זיהוי: 510970106

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Magic Radar

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224073 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 40003/10/2010



Class: 1 סוג: 1

Germany , 29/05/2009, No. 30200931952 גרמניה , 29/05/2009 , מספר 30200931952

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)

Chemical preparations used in industry for the 
production of cosmetic preparations. included in 
class 1.

תכשירים כימיים בשימוש בתעשייה לייצור תכשירים קוסמטיים.
הכלולים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RADIALUX

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224074 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 40103/10/2010



Measuring, signaling, and control apparatus and 
instruments, analyzing, diagnostic and monitoring 
apparatus for medical, diagnostic and medicinal 
purposes for use in treating diabetes; calculators, 
computer hardware, data transfer, data storage, and 
data processing apparatus for medical, diagnostic 
and medicinal purposes for use in treating diabetes; 
software for medical, diagnostic and medicinal 
purposes for use in treating diabetes, particularly 
software for calculation, interpretation, displaying, 
reading and control; digital signal processing 
apparatus for medical, diagnostic and medicinal 
purposes for use in treating diabetes, particularly a 
programmed microprocessor to be integrated in 
calculators, computer hardware, data transfer, data 
storage, data processing, interpretation, display, 
reading, control, analysis, diagnosis and monitoring 
apparatus; wire-bound or wire-less communication 
apparatus for communication purposes between 
digital signal processing, data transfer, data storage, 
data processing, calculation, interpretation, display, 
reading, control, analysis, diagnosis and monitoring 
apparatus, measuring, signaling, control apparatus 
and instruments for medical, diagnostic and 
medicinal purposes for use in treating diabetes; all 
included in class 9.

התקני ומכשירי מדידה, איתות ובקרה, התקני אבחון,
דיאגנוסטיקה והשגחה למטרות רפואיות, אבחוניות ותרופתיות
לשימוש בטיפול בסוכרת; מכשירי חישוב, חומרות מחשב,
התקני העברת מידע, אחסון מידע ועיבוד מידע למטרות
רפואיות, אבחוניות ותרופתיות  לשימוש בטיפול בסוכרת;

תוכנות מחשב למטרות רפואיות, אבחוניות ותרופתיות לשימוש
בטיפול סכרת, במיוחד תוכנות מחשב עבור חישוב, פירוש,
תצוגה, קריאה ובקרה, התקני עיבוד אות דיגיטאלי למטרות
רפואיות, אבחוניות ותרופתיות לשימוש בטיפול בסוכרת,

במיוחד מעבד זעיר מתוכנת להיות מסוכם עם מכשירי חישוב,
חומרות מחשב, התקני העברת נתונים, אחסון נתונים, עיבוד
נתונים, פירוש, תצוגה, קריאה, בקרה, אבחון, דיאגנוסטיקה
והשגחה; התקני תקשורת קשורי תייל או אלחוטיים למטרות

תקשורת בין מעבד אות דיגיטאלי, התקני העברת מידע, אחסון
מידע, עיבוד נתונים, חישוב , פירוש, תצוגה, קריאה, בקרה,

אבחון, דיאגנוסטיקה והשגחה, התקני ומכשירי מדידה, איתות,
בקרה למטרות רפואיות, אבחוניות ותרופתיות לשימוש בטיפול

בסוכרת; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TecPharma Licensing AG

Address: Burgdorf, Switzerland

Identification No.: 63202

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

Switzerland , 27/03/2009 שוויץ , 27/03/2009

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)

PURA

Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224079 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 40203/10/2010



Downloadable computer software applications for 
computers, mobile telephones and other mobile 
digital electronic devices; downloadable computer 
software in the nature of customizable and/or 
interchangeable digital application skins or canvases 
for computers, mobile telephones and other mobile 
digital electronic devices; all included in class 9.

ישומי תוכנות מחשב הניתנים להורדה עבור מחשבים, מכשירי
טלפון ניידים ומתקנים אלקטרוניים דיגיטלים ניידים אחרים;

תוכנות
מחשב הניתנות להורדה מסוג של ישום סקינס או קנבסס

דיגיטלי בר חליף או ניתן להזמנה עבור מחשבים, מכשירי טלפון
נייד ומתקנים

אלקטרוניים דיגיטליים ניידים אחרים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SWAKKER LLC

Address: 10East 75th Street, New York, New York, 
10021, U.S.A.

Identification No.: 70639

(New York 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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 26/03/2009 ארה"ב , 26/03/2009

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)

SWAK

Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224081 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 40303/10/2010



Application service provider featuring mobile 
application peering software that allows users to 
electronically transmit and receive text, data, images, 
graphics, audio, video, animations, electronic games, 
and interactive applications via computer and other 
communication networks; all included in class 42.

הענקת שירות ישום הממחיש תוכנת מבט ישום נייד
המאפשרת למשתמשים להעביר ולקבל אלקטרונית טקסט,
מידע, דמויות, גראפיקות, אודיו, וידאו, אנימציות, משחקים
אלקטרוניים ויישומים אינטראקטיביים באמצעות מחשב

ורשתות תקשורת אחרות; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SWAKKER LLC

Address: 10East 75th Street, New York, New York, 
10021, U.S.A.

Identification No.: 70639

(New York 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

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 26/03/2009 ארה"ב , 26/03/2009

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)

SWAK

Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224082 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 40403/10/2010



Downloadable computer software applications for 
computers, mobile telephones and other mobile 
digital electronic devices; downloadable computer 
software in the nature of customizable and/or 
interchangeable digital application skins or canvases 
for computers, mobile telephones and other mobile 
digital electronic devices; all included in class 9.

ישומי תוכנות מחשב הניתנים להורדה עבור מחשבים, מכשירי
טלפון ניידים ומתקנים אלקטרוניים דיגיטלים ניידים אחרים;

תוכנות
מחשב הניתנות להורדה מסוג של ישום סקינס או קנבסס

דיגיטלי בר חליף או ניתן להזמנה עבור מחשבים, מכשירי טלפון
נייד ומתקנים

אלקטרוניים דיגיטליים ניידים אחרים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SWAKKER LLC

Address: 10East 75th Street, New York, New York, 
10021, U.S.A.

Identification No.: 70639

(New York 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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 26/03/2009 ארה"ב , 26/03/2009

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)

SWAKKER

Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224083 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 40503/10/2010



Application service provider featuring mobile 
application peering software that allows users to 
electronically transmit and receive text, data, images, 
graphics, audio, video, animations, electronic games, 
and interactive applications via computer and other 
communication networks; all included in class 42.

הענקת שירות ישום הממחיש תוכנת מבט ישום נייד
המאפשרת למשתמשים להעביר ולקבל אלקטרונית טקסט,
מידע, דמויות, גראפיקות, אודיו, וידאו, אנימציות, משחקים
אלקטרוניים ויישומים אינטראקטיביים באמצעות מחשב

ורשתות תקשורת אחרות; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SWAKKER LLC

Address: 10East 75th Street, New York, New York, 
10021, U.S.A.

Identification No.: 70639

(New York 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

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 26/03/2009 ארה"ב , 26/03/2009

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)

SWAKKER

Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224084 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 40603/10/2010



Measuring or testing machines and instruments; 
Power distribution or control machines and 
apparatus; Batteries and cells; Electric or magnetic 
meters and testers; Electric wires and cables; 
Photographic instruments and apparatus; 
Cinematographic instruments and apparatus; Optical 
apparatus and instruments; Telecommunication    
devices    and    apparatus,    including telephones,   
facsimile   machines,   modems   and   radio   or 
television transmitting and receiving apparatus; 
Computers and computers programs (recorded); 
Monitors, keyboards, printers, scanners, optical 
character readers, magnetic tape or disk drives, all 
for computers; Peripheral and terminal apparatus and 
instruments for data processing; Magnetic disks and 
encoded cards, computer memories and printed 
circuits; Fire alarms; Anti-theft warning apparatus; 
Recorded video discs and video tapes; Gasoline 
station equipment; Vending machines; Coin-operated 
gates for car parking facilities; Cash registers; Coin 
counting or sorting machines; Electric sign boards for 
displaying target figures,  current outputs or the like; 
Photo-copying machines; Drawing or drafting 
instruments and apparatus; Time and date stamping 
machines; Time clocks [time recording devices]; 
Voting machines; Billing machines; Electric door 
openers; all included in Class 9.

מכונות ומכשירים למדידה או בדיקה; מכונות והתקנים להפצת
וויסות כח; סוללות ותאים; מונים ובודקים חשמליים ומגנטיים;
חוטים וכבלים לחשמל; מכשירים והתקנים לצילום; מכשירים
והתקנים לקולנוע; התקנים ומכשירים אופטיים; מתקנים
והתקנים לתקשורת, כולל טלפונים, מכשירי פקס, מודמים
והתקנים לשידור וקליטת רדיו וטלויזיה; מחשבים ותוכנת

מחשב (מוקלטים); מסכים, מקלדות, מדפסות, סורקים, מזהי
תווים אופטיים, כונני סרטים ודיסקים מגנטיים, הכל למחשבים;
התקנים ומכשירים מסופיים והקפיים לעיבוד נתונים; דיסקים
מגנטיים וכרטיסים מקודדים, זכרון מחשים ומעגלים מודפסים;
צפירות דליקה; התקן אזהרה נגד גניבות; תקליטורי וידאו וסרטי
וידאו מוקלטים; ציוד לתחנות דלק; מכונות מכירה אוטומטיות;
שערים מופעלים ע"י מטבעות למתקני חניה; קופות; מכונות
לספירת ומיון מטבעות; לוחות חשמליים להצגת נתוני יעד,
תפוקות עדכניים וכו'; מכונות צילום מסמכים; מכשירים
והתקנים לציור ושרטוט; מכונות לתחימת שעה ותאריך;
התקנים לרישום זמן; מכשירי הצבעה; מכשירים להפקת

חשבונות; פותחי דלתות חשמליים; הכל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED)

Address: 98-2 Nu, Unoke, Kahoku-shi, Ishikawa, Japan

Identification No.: 800657

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. 224093 מספר סימן

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 40703/10/2010



Bags, backpacks, umbrellas, wallets, purses. 
included in class 18.

שקיות, ילקוטים, מטריות, ארנקים, תיקים. הכלולים 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. 224096 מספר סימן

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 40803/10/2010



Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; seed treatment preparations; all included in 
class 01.

כימיקלים לשימוש בחקלאות, גננות ויערנות; תכשירים לטיפול
בזרע; הנכללים כולם בסוג 01.

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. 224097 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 40903/10/2010



Pharmaceuticals, namely, ACE inhibitors, Acid reflux 
medications, ADHD medications, analgesics, 
antacids and calcium supplements, Anti-anxiety 
medications, Anti-arrhythmic medications, Anti-
asthmatic medications, antibiotics, anticholinergic 
medications, Antidepressant, Anti-diabetic 
medication, Anti-diuretic medications, Anti-fungal 
medications, Antihistamines, Anti-malarial 
medications, Anti-nausea medications, Appetite 
suppressants, Benign prostatic hyperplasia 
medications, Beta blockers, calcium channel 
blockers, cardiovascular disease medications, 
Chemotherapy medications, Chronic obstructive 
pulmonary disease medications, condyloma 
medications, electrolyte replacement solution for oral 
rehydration, gallstone dissolution; treatment of genital 
warts, hormone replacement therapy, Hypertensive 
agents, Hyperuricemia medications, Hypolipidemia 
medications, Immunosuppresants, infectious skin 
disease treatments, Iron chelating medications, iron 
deficiency and anemia medications, laxatives, 
multivitamin and mineral supplements, Muscle 
relaxants, nasal decongestants, NSAIDs, oral 
contraceptives, Osteoporosis medications, Pain 
medications, Treatment for painful or difficult 
urination, preparations for the treatment of overactive 
bladder, topical corticosteroids, Vasodilators, Proton 
pump inhibitors, Hypokalemia medications, 
Uricosuric medications, and Gastrointestinal 
medications; all included in Class 5.

תרופות, בעיקר, מעכבי ACE, תרופות לזרימת חומצה חוזרת,
תרופות ל-ADHD, משככי כאבים, סותרי חומציות ותוספי סידן,
תרופות נגד חרדה, תרופות נגד הפרעת קצב, תרופות נגד
גנחת, אנטיביוטיקות, תרופות אנטיכולינרגיות, נוגדי דיכאון,
תרופות נגד סכרת, תרופות נגד שיתון, תרופות נגד פטריות,
אנטיהיסטמינים, תרופות נגד מלריה, תרופות נגד בחילות,

מדכאי תיאבון, תרופות להגדלה שפירה של הערמונית, חוסמי
בטא, חוסמי תעלות הסידן, תרופות למחלות לב וכלי הדם,

תרופות כימותרפיות, תרופות למחלת ריאות חסימתית כרונית,
מחלות לקונדילומה, תמיסת החלפת אלקטרוליטים לרהדרציה
פומית, המסת אבני מרה, טיפול ביבלות באברי המין, טיפול

החלפת הורמונים, גורמים לטיפול ביתר לחץ דם, תרופות ליתר
חומצת שתן בדם, תרופות לתת-שומן בדם, מדכאי מערכת
החיסונים, טיפולים למחלות עור זיהומיות, תרופות לספיחת
ברזל, תרופות לחוסר ברזל ואנמיה, משלשלים, תוספי רב-

ויטמינים ומינרלים, מרפי שרירים, נוגדי גודש באף, נוגדי דלקת
אסטרואידיים, מונעי הריון פומיים, תרופות לדלדול העצם,
תרופות לכאבים, טיפול למתן שתן כואב או קשה, תכשירים
לטיפול בפעילות יתר של שלפוחית השתן, קורטיקוסטרואידים
למתן מקומי, מרחיבי כלי הדם, מעכבי משאבת פרוטון, תרופות

לתת-אשלגן בדם, גורמים להפרשת חומצת שתן בשתן,
ותרופות למערכת העיכול; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Watson Pharmaceuticals, Inc,

Address: 311 Bonnie Circle, Corona, CA 92880, 92880, 
U.S.A.

Identification No.: 800655

A Nevada 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

WATSON

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224098 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 41003/10/2010



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 05.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 05.

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. 224099 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 41103/10/2010



Industrial design; Computer   software   design,    
computer   programming,   or maintenance of 
computer software; Testing or research on electricity; 
Rental  of computers  including  central  processing  
units, computers programs recorded in printed circuit, 
magnetic disk   or   tape,   and   computers   
peripherals       (including scanners); Designing of 
computer hardware including printing boards, 
machines and apparatus, and power supply; 
Inspection or testing according to overseas safety 
standards; Inspection   or   testing   with   respect   to   
electromagnetic impediment; Providing information 
relating to computer software design, computer   
programming,    or   maintenance    of   computer 
software; Consultancy for designing of computer 
programs; Setting    up    of    computer    program    
environment    and installation of computer programs; 
Consultancy for installation of computer systems; 
Preparation    of   manuals    of   computers    and    
computer peripherals;; all included in class 42.

עיצוב תעשייתי; עיצוב תוכנת מחשב, תכנות מחשב או אחזקה
של תוכנת מחשב; בדיקה או מחקר של חשמל; השכרת

מחשבים, כולל יחידות עיבוד מרכזיות, תוכנות מחשב מוקלטות
במעגלים מודפסים ודיסקים וסרטים מגנטיים וציוד הקפי

למחשבים (כולל סורקים); עיצוב חומרת מחשב כולל לוחות,
מכונות והתקנים להדפסה וספקי כח; בדיקה ובחינה לפי תקני
בטיחות זרים; בדיקה ובחינה של עיכוב אלקטרומגנטי; אספקת
מידע הקשור לעיצוב תוכנת מחשב, תכנות מחשב או אחזקה
של תוכנת מחשב; ייעוץ לעיצוב תוכנות מחשב; הקמת סביבת
תוכנת מחשב והתקנת תוכנות מחשב; ייעוץ להתקנת מערכות
מחשב; הכנת מדריכים למחשבים וציוד הקפי למחשבים; הכל

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED)

Address: 98-2 Nu, Unoke, Kahoku-shi, Ishikawa, Japan

Identification No.: 800657

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. 224100 מספר סימן

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 41203/10/2010



Pharmaceuticals, namely, ACE inhibitors, Acid reflux 
medications, ADHD medications, analgesics, 
antacids and calcium supplements, Anti-anxiety 
medications, Anti-arrhythmic medications, Anti-
asthmatic medications, antibiotics, anticholinergic 
medications, Antidepressant, Anti-diabetic 
medication, Anti-diuretic medications, Anti-fungal 
medications, Antihistamines, Anti-malarial 
medications, Anti-nausea medications, Appetite 
suppressants, Benign prostatic hyperplasia 
medications, Beta blockers, calcium channel 
blockers, cardiovascular disease medications, 
Chemotherapy medications, Chronic obstructive 
pulmonary disease medications, condyloma 
medications, electrolyte replacement solution for oral 
rehydration, gallstone dissolution; treatment of genital 
warts, hormone replacement therapy, Hypertensive 
agents, Hyperuricemia medications, Hypolipidemia 
medications, Immunosuppresants, infectious skin 
disease treatments, Iron chelating medications, iron 
deficiency and anemia medications, laxatives, 
multivitamin and mineral supplements, Muscle 
relaxants, nasal decongestants, NSAIDs, oral 
contraceptives, Osteoporosis medications, Pain 
medications, Treatment for painful or difficult 
urination, preparations for the treatment of overactive 
bladder, topical corticosteroids, Vasodilators, Proton 
pump inhibitors, Hypokalemia medications, 
Uricosuric medications, and Gastrointestinal 
medications; all included in Class 5.

תרופות, בעיקר, מעכבי ACE, תרופות לזרימת חומצה חוזרת,
תרופות ל-ADHD, משככי כאבים, סותרי חומציות ותוספי סידן,
תרופות נגד חרדה, תרופות נגד הפרעת קצב, תרופות נגד
גנחת, אנטיביוטיקות, תרופות אנטיכולינרגיות, נוגדי דיכאון,
תרופות נגד סכרת, תרופות נגד שיתון, תרופות נגד פטריות,
אנטיהיסטמינים, תרופות נגד מלריה, תרופות נגד בחילות,

מדכאי תיאבון, תרופות להגדלה שפירה של הערמונית, חוסמי
בטא, חוסמי תעלות הסידן, תרופות למחלות לב וכלי הדם,

תרופות כימותרפיות, תרופות למחלת ריאות חסימתית כרונית,
מחלות לקונדילומה, תמיסת החלפת אלקטרוליטים לרהדרציה
פומית, המסת אבני מרה, טיפול ביבלות באברי המין, טיפול

החלפת הורמונים, גורמים לטיפול ביתר לחץ דם, תרופות ליתר
חומצת שתן בדם, תרופות לתת-שומן בדם, מדכאי מערכת
החיסונים, טיפולים למחלות עור זיהומיות, תרופות לספיחת
ברזל, תרופות לחוסר ברזל ואנמיה, משלשלים, תוספי רב-

ויטמינים ומינרלים, מרפי שרירים, נוגדי גודש באף, נוגדי דלקת
אסטרואידיים, מונעי הריון פומיים, תרופות לדלדול העצם,
תרופות לכאבים, טיפול למתן שתן כואב או קשה, תכשירים
לטיפול בפעילות יתר של שלפוחית השתן, קורטיקוסטרואידים
למתן מקומי, מרחיבי כלי הדם, מעכבי משאבת פרוטון, תרופות

לתת-אשלגן בדם, גורמים להפרשת חומצת שתן בשתן,
ותרופות למערכת העיכול; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 25/05/2009, No. 77/743,937 ארה"ב , 25/05/2009 , מספר 77/743,937

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. 224101 מספר סימן

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 41303/10/2010



Owners

Name: Watson Pharmaceuticals, Inc,

Address: 311 Bonnie Circle, Corona, CA 92880, 92880, 
U.S.A.

Identification No.: 800655

A Nevada 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

כ"ה תשרי תשע"א - 41403/10/2010



Machinery installation; Electrical works; 
Telecommunication wiring; Repair or maintenance of 
office machines and apparatus; Repair   or   
maintenance   of   computers   including   central 
processing    units,    programmed    data    carrying    
electric circuits,  and magnetic disks,  and  computers 
peripherals (including scanners); Telephone repair; 
Repair of radio or television sets; Providing 
information relating to repair or maintenance of 
computers and computers peripherals (including 
scanners) via on-line telecommunication networks; all 
included in Class 37.

התקנת מכונות; עבודת חשמל; תיול תקשורתי; תיקון ואחזקה
של מכונות והתקנים משרדיים; תיקון ואחזקה של מחשבים,
כולל יחידות עיבוד מרכזיות, מעגלים חשמליים ודיסקים

מגנטיים שנושאים נתונים מתוכנתים וציוד הקפי למחשבים
(כולל סורקים); תיקון טלפונים; תיקון מקלטי רדיו וטלויזיה;

אספקת מידע הקשור לתיקון ואחזקה של מחשבים וציוד הקפי
למחשבים (כולל סורקים) ברשתות תקשורת מקוונים; הכל בסוג

.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED)

Address: 98-2 Nu, Unoke, Kahoku-shi, Ishikawa, Japan

Identification No.: 800657

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. 224103 מספר סימן

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 41503/10/2010



Pharmaceuticals, namely, ACE inhibitors, Acid reflux 
medications, ADHD medications, analgesics, 
antacids and calcium supplements, Anti-anxiety 
medications, Anti-arrhythmic medications, Anti-
asthmatic medications, antibiotics, anticholinergic 
medications, Antidepressant, Anti-diabetic 
medication, Anti-diuretic medications, Anti-fungal 
medications, Antihistamines, Anti-malarial 
medications, Anti-nausea medications, Appetite 
suppressants, Benign prostatic hyperplasia 
medications, Beta blockers, calcium channel 
blockers, cardiovascular disease medications, 
Chemotherapy medications, Chronic obstructive 
pulmonary disease medications, condyloma 
medications, electrolyte replacement solution for oral 
rehydration, gallstone dissolution; treatment of genital 
warts, hormone replacement therapy, Hypertensive 
agents, Hyperuricemia medications, Hypolipidemia 
medications, Immunosuppresants, infectious skin 
disease treatments, Iron chelating medications, iron 
deficiency and anemia medications, laxatives, 
multivitamin and mineral supplements, Muscle 
relaxants, nasal decongestants, NSAIDs, oral 
contraceptives, Osteoporosis medications, Pain 
medications, Treatment for painful or difficult 
urination, preparations for the treatment of overactive 
bladder, topical corticosteroids, Vasodilators, Proton 
pump inhibitors, Hypokalemia medications, 
Uricosuric medications, and Gastrointestinal 
medications; all included in Class 5.

תרופות, בעיקר, מעכבי ACE, תרופות לזרימת חומצה חוזרת,
תרופות ל-ADHD, משככי כאבים, סותרי חומציות ותוספי סידן,
תרופות נגד חרדה, תרופות נגד הפרעת קצב, תרופות נגד
גנחת, אנטיביוטיקות, תרופות אנטיכולינרגיות, נוגדי דיכאון,
תרופות נגד סכרת, תרופות נגד שיתון, תרופות נגד פטריות,
אנטיהיסטמינים, תרופות נגד מלריה, תרופות נגד בחילות,

מדכאי תיאבון, תרופות להגדלה שפירה של הערמונית, חוסמי
בטא, חוסמי תעלות הסידן, תרופות למחלות לב וכלי הדם,

תרופות כימותרפיות, תרופות למחלת ריאות חסימתית כרונית,
מחלות לקונדילומה, תמיסת החלפת אלקטרוליטים לרהדרציה
פומית, המסת אבני מרה, טיפול ביבלות באברי המין, טיפול

החלפת הורמונים, גורמים לטיפול ביתר לחץ דם, תרופות ליתר
חומצת שתן בדם, תרופות לתת-שומן בדם, מדכאי מערכת
החיסונים, טיפולים למחלות עור זיהומיות, תרופות לספיחת
ברזל, תרופות לחוסר ברזל ואנמיה, משלשלים, תוספי רב-

ויטמינים ומינרלים, מרפי שרירים, נוגדי גודש באף, נוגדי דלקת
אסטרואידיים, מונעי הריון פומיים, תרופות לדלדול העצם,
תרופות לכאבים, טיפול למתן שתן כואב או קשה, תכשירים
לטיפול בפעילות יתר של שלפוחית השתן, קורטיקוסטרואידים
למתן מקומי, מרחיבי כלי הדם, מעכבי משאבת פרוטון, תרופות

לתת-אשלגן בדם, גורמים להפרשת חומצת שתן בשתן,
ותרופות למערכת העיכול; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 224108 מספר סימן

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 41603/10/2010



Owners

Name: Watson Pharmaceuticals, Inc,

Address: 311 Bonnie Circle, Corona, CA 92880, 92880, 
U.S.A.

Identification No.: 800655

A Nevada 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

כ"ה תשרי תשע"א - 41703/10/2010



Fund raising for purchasing and selling of companies; 
purchasing of and selling of companies; all included 
in class 36.

גיוס הון לרכישה ומכירה של חברות ; רכישה ומכירה של
חברות, הכל כלול בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Riverside Partners, LLC dba The Riverside 
Company

Address: Suite 4000, 50 Public Square, Cleveland, Ohio, 
44113, U.S.A.

Identification No.: 800654

A 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

Trade Mark No. 224109 מספר סימן

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 41803/10/2010



Pharmaceutical preparations for human use which 
regulates specific aspects of female sexual 
functioning, all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם שמווסת אספקטים
ספציפיים של תפקוד מיני של האישה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nordic Group B.V.

Address: Hoofddorp, Netherlands

Identification No.: 60106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

GESTONE

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224110 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 41903/10/2010



Business management and consultation, namely 
guiding and directing organizations regarding 
production and distribution, employment, taxation 
marketing, supply chain management, general 
operations and customer relations; providing 
business reports regarding the status of the 
purchasing and selling of companies, all included  in 
class 35.

ניהול עסקי וייעוץ, בעיקר הנחייה והכוונה של ארגונים בקשר
לתפוקה והפצה, העסקה, שיווק, מיסוי, ניהול שרשרת אספקה,

ניהול כללי וקשרי לקוחות; אספקת דוחות עסקיים בקשר
לסטטוס  של רכישה ומכירה של חברות, הכל כלול בסוג 35 .

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Riverside Partners, LLC dba The Riverside 
Company

Address: Suite 4000, 50 Public Square, Cleveland, Ohio, 
44113, U.S.A.

Identification No.: 800654

A 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

RIVERSIDE

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224113 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 42003/10/2010



Metal hardware; namely screws, bolts, studs, rivets 
and metal threaded fasteners; all included in class 6.

כלים קשיחים מתכתיים; דהיינו ברגים, בריחים, יתדות,
מסמרות ומהדקים מושחלים מתכתיים; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name:  PHILLIPS SCREW COMPANY

Address: One Van De Graaff Drive, Suite 404, Burlington, 
MA, 01803, U.S.A.

Identification No.: 2691

(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

ACR

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224117 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 42103/10/2010



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: 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. 224119 מספר סימן

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 42203/10/2010



Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; seed treatment preparations; all included in 
class 01.

כימיקלים לשימוש בחקלאות, גננות ויערנות; תכשירים לטיפול
בזרע; הנכללים כולם בסוג 01.

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. 224121 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 42303/10/2010



Business management and consultation, namely 
guiding and directing organizations regarding 
production and distribution, employment, taxation 
marketing, supply chain management, general 
operations and customer relations; providing 
business reports regarding the status of the 
purchasing and selling of companies, all included  in 
class 35.

ניהול עסקי וייעוץ, בעיקר הנחייה והכוונה של ארגונים בקשר
לתפוקה והפצה, העסקה, שיווק, מיסוי, ניהול שרשרת אספקה,

ניהול כללי וקשרי לקוחות; אספקת דוחות עסקיים בקשר
לסטטוס  של רכישה ומכירה של חברות, הכל כלול בסוג 35 .

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Riverside Partners, LLC dba The Riverside 
Company

Address: Suite 4000, 50 Public Square, Cleveland, Ohio, 
44113, U.S.A.

Identification No.: 800654

A 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

Trade Mark No. 224123 מספר סימן

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 42403/10/2010



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 05.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 05.

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. 224125 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 42503/10/2010



Fund raising for purchasing and selling of companies; 
purchasing of and selling of companies; all included 
in class 36.

גיוס הון לרכישה ומכירה של חברות ; רכישה ומכירה של
חברות, הכל כלול בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Riverside Partners, LLC dba The Riverside 
Company

Address: Suite 4000, 50 Public Square, Cleveland, Ohio, 
44113, U.S.A.

Identification No.: 800654

A 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

RIVERSIDE

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224126 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 42603/10/2010



Cosmetics, toiletries, personal care products. 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, תמרוקים, תכשירים לטיפוח אישי של
הפנים והגוף. הכלולים 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. 224127 מספר סימן

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 42703/10/2010



Bicycle tires, wheelchair tires, tires of motorized two-
wheeled vehicles, industrial tires; inner tubes for all 
the aforesaid tires; valves for all the aforesaid tires 
and inner tubes; valve parts; rim tape; adhesive tape 
for wheel rims; repair kits for tires and  inner tubes, in 
particular patches, vulcanizing preparations; all 
included in class 12.

צמיגים לאופניים, צמיגים לכסא-גלגלים, צמיגים עבור רכבים דו
-גלגליים, צמיגים תעשייתיים; צינורות פנימיים עבור כל

הצמיגים הנ"ל;
שסתומים עבור כל הצמיגים הנ"ל וצינורות פנימיים; חלקים

לשסתום; סרט חישוק; רצועות דבק עבור גלגלי חישוק; ערכות
תיקון עבור צמיגים וצינורות פנימיים, במיוחד עבור טלאים,

תכשירי גופרית; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ralf Bohle

Address: Otto-Hahn-Strasse 1, Reichshof, 51580, 
Germany

Identification No.: 70641

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. 224129 מספר סימן

Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 42803/10/2010



Telecommunications services for creating, managing, 
storing, retrieving and transmitting text, video, audio, 
photographs, images, comments, ratings and RSS 
feed over electronic and wireless communications 
networks and mobile devices; telecommunications 
services for tagging content with geographic 
information; telecommunications services for 
searching and locating people, places and content in 
real time, for sharing and displaying information 
about such people and places, for displaying content 
and advertisements, for commenting and rating 
people, places and content and for contacting 
people; telecommunications services for engaging in 
social networking; telecommunications services for 
providing search engine services; 
telecommunications services for delivering search 
results based on geographic and behavioral data of a 
user and the delivery of relevant content; for mapping 
and routing services, namely, providing geographic 
information, map images, and trip routing; providing 
on-line access to chat and discussion groups within 
the scope of social networking; all included in class 
38.

שירותי ,תקשורת רחק ליצירה, ניהול, שמירה, שליפה והעברת
טקסט, ווידיאו, אודיו, תצלומים, דמויות, הערות, דירוג והזנות
RSS מעל רשתות תקשורת והתקנים ניידים אלקטרוניים
ואלחוטיים; שירותי תקשורת רחק לתיוג תוכן עם מידע

גיאוגרפי; שירותי תקשור רחק לחיפוש ואיתור אנשים, מקומות
ותוכן בזמן אמת, עבור שיתוף והצגת מידע על אנשים ומקומות
אלה, עבור הצגת תוכן ופרסומים, עבור מתן הערות ודירוג
אנשים, מקומות ותוכן ועבור יצירת קשר עם אנשים; שירותי
תקשורת רחק עבור השתתפות ברשת חברתית; שירותי
תקשורת רחק עבור אספקת שירותי מנוע חיפוש; שירותי
תקשורת רחק עבור העברת תוצאות חיפוש המבוססות על
מידע גיאוגרפי והתנהגותי של משתמש והעברה של תוכן
רלוונטי; עבור שירותי מיפוי וניתוב, דהיינו, אספקת מידע

גיאוגרפי, תמונות מפה, וניתוב מסלול; אספקת גישה מקוונת
לקבוצות צ'ט ודיון שבתוך תחום הרשת החברתית; הנכללים

כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GeoSolutions B.V.

Address: 633 Keizersgracht, DS Amsterdam, 1017, 
Netherlands

Identification No.: 67657

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: 38 סוג: 38

Benelux , 14/05/2009, No. 1181677 בנלוקס , 14/05/2009 , מספר 1181677

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)

OPENEXPERIENCE

Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224130 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 42903/10/2010



Application programming interface for use with online 
services for social networking, building social 
networking applications and for allowing data 
retrieval, upload, access and management; all 
included in class 9.

ממשק לתכנות אפליקציה לשימוש עם שירותים מקוונים עבור
רשת חברתית, בניית אפליקציות של רשת חברתית ועבור
שליפה, העלאה, מתן גישה וניהול של נתונים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GeoSolutions B.V.

Address: 633 Keizersgracht, DS Amsterdam, 1017, 
Netherlands

Identification No.: 67657

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

Benelux , 14/05/2009, No. 1181677 בנלוקס , 14/05/2009 , מספר 1181677

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)

OPENEXPERIENCE

Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224131 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 43003/10/2010



Advertising the goods and services of others; 
providing databases of user information, 
geographical information, advertisements and 
content (text, video, audio, photographs, images, 
comments, ratings and RSS feeds) and non-
downloadable computer software for managing the 
content; all included in class 35.

פרסום טובין ושירותים של אחרים; אספקת מסדי נתונים של
מידע משתמש, מידע גיאוגרפי, פרסומים ותוכן (טקסט, ווידיאו,
אודיו, תצלומים, דמויות, הערות, דירוג והזנות RSS) ותוכנת
מחשב שלא ניתנת להורדה עבור ניהול תוכן; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GeoSolutions B.V.

Address: 633 Keizersgracht, DS Amsterdam, 1017, 
Netherlands

Identification No.: 67657

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: 35 סוג: 35

Benelux , 14/05/2009, No. 1181677 בנלוקס , 14/05/2009 , מספר 1181677

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)

OPENEXPERIENCE

Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224132 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 43103/10/2010



Educational information; recreational information; 
entertainment information; television information 
channel; the information program; production of radio 
and television programs; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; television 
entertainment; electronic desktop publishing; 
publication of electronic books and journals on-line; 
publication of texts, other than publicity texts; news 
reporters services; subtitling; digital imaging services; 
photographic reporting; production of shows; 
microfilming; videotape editing; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
symposiums; sign language interpretation; videotape 
film production; film production; rental of videotapes; 
rental of motion pictures; amusements; writing of 
texts, other than publicity texts; educational services; 
translation; recording studio services; all included in 
class 41.

מידע חינוכי, מידע על נופש, מידע בידורי, ערוץ מידע
טלווייזיוני, תוכנית מידע, הפקת תוכניות רדיו וטלוויזיה, הספקת

פרסומים אלקטרוניים און ליין, בידור טלוויזיה, הוצאות אור
אלקטרוניות, פרסומי ספרים ומגזינים אלקטרוניים און ליין,

פרסום כלל שונה ממלל ציבורי, שירותי מגישי חדשות, דיבוב,
שרותי תמונות דיגיטליים, דיווח פוטו, הפקת הצגות, מיקרו
הסרטה, עבוד סרטי וידאו, ארגון והעברת סמינרים, ארגון

והעברת כנסים, תרגום שפת סימנים, הפקת סרטי וידאו, הפקת
סרטים, השכרת סרטי וידאו, השכרת סרטי קולנוע, בידורים,
כתיבת מלל שונה ממלל ציבורי, שירותי חינוך, תרגום, שרותי

אולפני הקלטה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Autonomous Nonprofit Organization "TV-
Novosti"

Address: Zubovsky Boulevard 4, building 1, Moscow, 
Russian Federation

Identification No.: 70647

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Trade Mark No. 224146 מספר סימן

Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 43203/10/2010



News agencies; television broadcasting; cable 
television broadcasting; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; providing 
internet chatrooms; message sending; sending of 
telegrams; teleconferencing services; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services; all included in class 38.

סוכנויות חדשות, שידורי טלוויזיה, שידורי טלוויזיה בכבלים,
שרותי טלקומוניקציה, הספקת חדרי צ'ט, שליחת הודעות,
שליחת מברקים, שירותי טלקונפרנציה, הספקת ערוצי
טלקומוניקציה לשרותי מסחר רחק; נכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Autonomous Nonprofit Organization "TV-
Novosti"

Address: Zubovsky Boulevard 4, building 1, Moscow, 
Russian Federation

Identification No.: 70647

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Trade Mark No. 224147 מספר סימן

Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 43303/10/2010



Telecommunication services; television broadcasting 
services; on-demand video and television 
transmission services; transmission of downloadable 
television programs and motion pictures; 
transmission of television programs, motion pictures 
and audio, visual and audiovisual material via the 
internet; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי שידור טלוויזיה; שירותי העברת
וידאו וטלוויזיה על-פי דרישה; העברה של תוכניות טלוויזיה

וסרטי קולנוע
הניתנים להורדה; העברה של תוכניות טלוויזיה, סרטי קולנוע
וחומר אודיו, חומר ויזואלי וחומר אודיו-ויזואלי באמצעות

האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Universal City Studios LLLP

Address: Universal City, California, U.S.A.

Identification No.: 568

Delaware limited liability limited partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STUDIO UNIVERSAL

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224148 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 43403/10/2010



Production and distribution of television programs 
and motion pictures; television programming 
services; provision of on-demand video and 
television programs; provision of non-downloadable 
video, television programs and motion pictures; 
production and distribution of interactive, video and 
mobile games; entertainment services, namely, 
providing online games, web-based games, 
interactive games, video games and mobile games; 
all included in class 41.

הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע; שירותי תיכנון
תוכניות טלוויזיה; אספקת וידיאו ותוכניות טלוויזיה על-פי

דרישה; אספקת וידיאו, תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע שאינם
ניתנים להורדה; הפקה והפצה של משחקים אינטראקטיביים,
משחקי וידיאו ומשחקים לשימוש עם טלפון נייד; שירותי בידור,
דהיינו, אספקת משחקים מקוונים, משחקים מבוססי אינטרנט,
משחקים אינטראקטיביים, משחקי וידאו ומשחקים לשימוש עם

טלפון נייד; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Universal City Studios LLLP

Address: Universal City, California, U.S.A.

Identification No.: 568

Delaware limited liability limited partnership

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

STUDIO UNIVERSAL

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224149 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 43503/10/2010



Medical and scientific research; pharmaceutical 
research and development; development of 
antibodies for others; development of assays for 
diagnostic purposes; medical laboratories; 
conducting clinical trials; IT consulting services; 
consulting services in the field of medical and health 
care technology; blood testing services; data mining; 
all included in class 42.

מחקר רפואי ומדעי; מחקר ופיתוח רוקחי; פיתוח של נוגדנים
עבור אחרים; פיתוח תבחינים למטרות דיאגנוסטיות; מעבדות
רפואיות; עריכת מבחנים קליניים; שירותי יעוץ IT; שירותי יעוץ
בתחום של טכנולוגיה רפואית ושל טיפול בריאות; שירותי

בדיקת דם; כריית נתונים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Inverness Medical Switzerland GmbH

Address: Bahnhofstrasse 28, Zug, CH-6300, Switzerland

Identification No.: 54850

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ALERE

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224151 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 43603/10/2010



Medical diagnostic apparatus; medical apparatus for 
detecting drugs of abuse; medical apparatus for 
detecting and measuring the level of substances in 
bodily fluids; drug delivery systems; medical 
apparatus for introducing pharmaceutical 
preparations into the human body and measuring 
dosages; medical apparatus and instruments for 
pregnancy testing, fertility monitoring, diagnosing and 
monitoring cardiovascular disease and detecting 
infectious diseases; medical apparatus used to 
monitor and report data such as weight, blood 
pressure, blood glucose levels, blood chemistry data, 
heart rate, EKG, coagulation time, peak flow and 
respiratory function in patients with diseases such as 
asthma, diabetes, obesity, hypertension, renal 
disease and chronic obstructive pulmonary disease; 
lances, lancets, lancing devices, syringes, 
hypodermic needles; all included in class 10.

מכשירים דיאגנוסטיים רפואיים; מכשירים רפואיים לגילוי סמים
המשומשים לרעה; מכשירים רפואיים לגילוי ומדידה של מפלס
החומרים בנוזלי גוף; מערכות העברת סמים; מכשירים רפואיים

להחדרת תכשירים רוקחיים לגוף האנושי ומדידת מינונים;
מכשירים וכלים רפואיים לבדיקת הריון, ניטור הריון, אבחון
וניטור מחלת לב וכלי דם וגילוי מחלות מדבקות; מכשירים

רפואיים המשמשים בניטור ודיווח נתונים כמו משקל, לחץ דם,
רמות גלוקוז בדם, נתוני כימיית דם, קצב לב, EKG, זמן

קרישה, זרימת שיא ותפקוד נשימתי במטופלים עם מחלות כגון
אסתמה, סכרת, השמנת יתר, יתר לחץ, מחלה כלייתית ומחלת

ריאות חסימתית כרונית; אזמלים, אזמלי מנתחים, התקני
ניקוב, מזרקים, מחטים תת-עוריים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Inverness Medical Switzerland GmbH

Address: Bahnhofstrasse 28, Zug, CH-6300, Switzerland

Identification No.: 54850

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ALERE

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224153 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 43703/10/2010



Fluorometers; electronic readers for use with medical 
diagnostic tests; laboratory apparatus and 
instruments for testing for analytes; laboratory 
equipment, namely, tubes, tube caps, pipettes, hand-
operated laboratory presses, laboratory racks for 
sample storage vessels; assay diagnostic slides; 
blood testing apparatus; non-medical drug detection 
devices, namely devices built into a specimen cup to 
detect the presence of drugs of abuse; computer 
hardware; computer software for displaying data 
downloaded from medical testing devices; computer 
software for managing medical diagnostic test 
information; computer software in the healthcare field 
for managing data relating to the admission, 
treatment, discharge and invoicing of patients; 
computer software for providing access to medical 
case records via computer networks; computer 
software for transmitting electronic messages and 
data over computer networks and between different 
computer systems; computer software for scheduling 
medical appointments and appointments for use of 
medical equipment; computer software for generating 
medical staff duty rosters; computer software for 
managing data relating to medical research, 
laboratory test results and medical consultations; 
computer software for generating prescriptions and 
managing prescription records; computer software for 
creating and organizing medical image archives; 
computer software for managing data relating to 
clinical incidents and suggestions for improvement; 
computer software for the extraction and analysis of 
statistical information; all included in class 9.

פלואורומטרים; קוראים אלקטרוניים לשימוש עם בדיקות
דיאגנוסטיות רפואיות; מכשירים וכלי מעבדה לבדיקת אנליטים;

ציוד מעבדה, דהיינו, שפופרות, פקקי שפופרות, פיפטות,
מכבשי מעבדה מופעלים-ידנית, מתלי מעבדה לכלי קיבול
לאחסון דוגמיות; שקופיות תבחינים דיאגנוסטיים; מכשירי

בדיקת דם; התקנים לגילוי סמים לא-רפואיים, דהיינו התקנים
המובנים לתוך כוס דגימה לגילוי נוכחות הסמים המשומשים
לרעה; חמרת מחשב; תוכנת מחשב להצגת נתונים המורדים
מהתקני בדיקה רפואיים; תוכנת מחשב לניהול מידע על בדיקה
דיאגנוסטית רפואית; תוכנת מחשב בתחום טיפול הבריאות
לניהול נתונים הקשורים לקבלה, טיפול, שחרור והכנת
חשבוניות של מטופלים; תוכנת מחשב לאספקת גישה

לרשומות מקרים רפואיים דרך רשתות מחשב; תוכנת מחשב
להעברת מסרים ונתונים אלקטרוניים על גבי רשתות מחשב
ובין מערכות מחשב שונות; תוכנת מחשב לקביעת תורים

רפואיים ותורים לשימוש בציוד רפואי; תוכנת מחשב להפקת
לוח תורנויות לצוות הרפואי; תוכנת מחשב לניהול נתונים

הקשורים למחקר רפואי, תוצאות בדיקות מעבדה והתייעצויות
רפואיות; תוכנת מחשב להפקת מרשמים וניהול רשומות של

מרשמים; תוכנת מחשב ליצירה וארגון ארכיוני דמויות רפואיות;
תוכנת מחשב לניהול נתונים הקשורים למקרים קליניים והצעות

לשיפור; תוכנת מחשב לחילוץ וניתוח של מידע סטטיסטי;
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

ALERE

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224155 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 43803/10/2010



Owners

Name: Inverness Medical Switzerland GmbH

Address: Bahnhofstrasse 28, Zug, CH-6300, Switzerland

Identification No.: 54850

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תשרי תשע"א - 43903/10/2010



Healthcare business management; consulting in the 
field of healthcare business management; all 
included in class 35.

ניהול עסק של טיפול בריאות; יעוץ בתחום של ניהול עסק של
טיפול בריאות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Inverness Medical Switzerland GmbH

Address: Bahnhofstrasse 28, Zug, CH-6300, Switzerland

Identification No.: 54850

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ALERE

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224158 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 44003/10/2010



Surfboard transportation bags, surfboard leashes, 
surfboard traction pads, surfboard transportation 
racks, tie downs and pads, surfboard accessory back 
packs and travel luggage; all included in class 28

תיקי נסיעה לגלשנים; רצועות לגלשנים, כריות גרירה לגלשנים,
מעמדים להובלת גלשנים, רצועות וכריות, תיקי גב לנשיאת
אביזרים נלווים לגלשנים ומזוודות נסיעה; הנכללים כולם בסוג

28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pro-Lite International, Inc.

Address: 4284 Transport Street, California, 93003, 
Ventura, U.S.A.

Identification No.: 800658

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. 224160 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 44103/10/2010



All goods included in class 5. כל הסחורות הנכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pfizer Inc.

Address: Groton, Connecticat, U.S.A.

Identification No.: 864

(Connecticut 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. 224161 מספר סימן

Application Date 16/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 44203/10/2010



Class: 25 סוג: 25

U.S.A. , 08/06/2009, No. 77754590 ארה"ב , 08/06/2009 , מספר 77754590

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)

Footwear; insoles; replacement insoles; heel 
cushions; heel cups; all included in class 25.

הנעלה; מדרסים; מדרסים חלופיים; כרי עקב; תומכי עקב;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spenco Medical Corporation

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

Identification No.: 19827

(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

Trade Mark No. 224162 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 44303/10/2010



Tyres, tubes and flaps for automobiles. צמיגים, אבובים ומגיני בוץ עבור מכוניות.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Apollo Tyres A.G.

Address: Landis + Gyr-Strasse 1, Zug, 6300, Switzerland

Identification No.: 800659

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

AMAZER 3G MAXX

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224163 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 44403/10/2010



Class: 10 סוג: 10

U.S.A. , 08/06/2009, No. 77754590 ארה"ב , 08/06/2009 , מספר 77754590

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)

Therapeutic padding and cushions for preventing 
decubitus ulcers and skin pressure problems, 
namely, flexible therapeutic chair cushions and 
wheelchair pads, foot and elbow cushions, foot 
positioners, and therapeutic bed pads; skin protection 
pads; shoe inserts for medical purposes used for foot 
support; arch supports; metatarsal  pads; all included 
in class 10.

ריפוד וכרים תרפיוטיים למניעת פצעי-לחץ ובעיות לחץ עור,
דהיינו, כרי כסא גמישים תרפיוטיים ורפידות כסא גלגלים, כרי
רגל ומרפק, ממקמי רגל, ורפידות מיטה תרפיוטיים; רפידות
הגנה לעור; תוספות נעליים למטרות רפואיות המשמשות
לתמיכת רגל; תמיכות קשת הרגל;  רפידות עצם כף-הרגל;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spenco Medical Corporation

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

Identification No.: 19827

(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

Trade Mark No. 224164 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 44503/10/2010



Medical and technical medical apparatus, namely, 
insulin pumps and accessories; all included in class 
10.

מכשירים רפואיים ורפואיים טכניים, דהיינו, משאבות ואביזרי
אינסולין; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: 116 Sandhofer Strasse, Mannheim, D-68305, 
Germany

Identification No.: 44573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

D-TRONPLUS

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224165 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 44603/10/2010



Bleaching preparations (laundry); cleaning 
preparations; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; boot cream; boot polish; degreasers other 
than for use in manufacturing processes;  furbishing 
preparations; paint stripping preparations; rust 
removing preparations; shoe cream; shoe polish; 
shoe wax; waxes for leather; windscreen cleaning 
liquids; windshield cleaning liquids; shaving soap; 
soap; after-shave lotions; cleansing milk for toilet 
purposes; antiperspirants (toiletries); aromatics 
(essential oils); bases for flower perfumes; extracts of 
flowers (perfumes); bath salts, not for medical 
purposes; cosmetic dyes; beauty masks; bleaching 
preparations (decolorants) for cosmetic purposes; 
colorants for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetics; cosmetics for animals; decorative 
transfers for cosmetic purposes; deodorants for 
personal use; depilatory preparations; detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes; Eau de Cologne; essential oils; 
ethereal essences; ethereal oils; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; hair colorants; hair dyes; hair 
lotions; hair spray; hair waving preparations; incense; 
lacquer-removing preparations; lipsticks; lotions for 
cosmetic purposes; make-up; make-up powder; 
make-up preparations; make-up removing 
preparations; mascara; nail care preparations; nail 
polish; nail varnish; oils for cosmetic purposes; oils 
for perfumes and scents; oils for toilet purposes; 
perfumery; perfumes; pomades for cosmetic 
purposes; potpourris (fragrances); sachets for 
perfuming linen; scented water; shampoos; 
shampoos for pets; shaving preparations; sunscreen 
preparations; sun-tanning preparations (cosmetics); 
talcum powder, for toilet use; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; toilet water; dentifrices; breath 
freshening sprays; all included in class 3.

תכשירי הלבנה (כביסה); תכשירי ניקוי; בדים המוספגים עם
דטרגנטים לניקיון; קרם למגף; פוליש למגף; מסירי גריז חוץ
מלשימוש בתהליכי ייצור; תכשירי ריהוט; תכשירי הורדת צבע;
תכשירי הסרת חלודה; קרם לנעל; פוליש לנעל; שעווה לנעל;

שעווה לעור; נוזלים לניקוי שמשה קדמית; נוזלים לניקוי שמשה;
סבון גילוח; סבון; תחליבי אפטר-שייב; חלב מטהר למטרות

טואלט; תכשירים נגד הזעה (תכשירי טואלט);  צמחים ריחניים
(שמנים אתריים); בסיסים לבשמי פרחים; תמציות של פרחים

(בשמים); מלחי אמבט, לא למטרות רפואיות; צבעים
קוסמטיים; מסכות יופי; תכשירי הלבנה (חומרים מלבינים)

למטרות קוסמטיות; צבענים למטרות טואלט; קרמים קוסמטיים;
ערכות קוסמטיות; עפרונות קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים
לאמבטיות; תכשירים קוסמטיים לטיפול בעור; קוסמטיקה;
קוסמטיקה לבעלי חיים; העברות דקורטיבית למטרות

קוסמטיות; דאודוראנטים לשימוש אישי; תכשירים להסרת
שיער; דטרגנטים חוץ מלשימוש בפעולות ייצור ולמטרות

רפואיות; מי קולון; שמנים אתריים; תרכיזים עדינים; שמנים
עדינים; קוסמטיקה לגבות; עפרונות לגבות; צבעני שיער; חומרי
צביעה לשיער; תחליבי שיער; תרסיס שיער;  תכשירים ליצירת
גלים בשיער; קטורת; תכשירי הסרת לכה; שפתונים; תחליבים

למטרות קוסמטיות; איפור; אבקת איפור; תכשירי איפור;
תכשירי הסרת איפור; מסקרה; תכשירים לטיפול בציפורניים;
פוליש לציפורניים; ברק לציפורניים; שמנים למטרות קוסמטיות;
שמנים לבשמים וריחות; שמנים למטרות טואלט; פרפומריה;

בשמים; משחת בשמים למטרות קוסמטיות; פוטפורי (ניחוחות);
אבקות בישום למצעים מבושמים; מים ריחניים; שמפו; שמפו
לחיות מחמד; תכשירי גילוח; תכשירי קרם הגנה מהשמש;

תכשירי שיזוף-שמש (קוסמטיקה); אבקת טלק, לשימוש טואלט;
ממחטות טישו המוספגים עם תחליבים קוסמטיים; מי טואלט;
תכשירים לניקוי שיניים; תרסיסים לרענון הנשימה; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

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. 224166 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 44703/10/2010



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

כ"ה תשרי תשע"א - 44803/10/2010



Class: 18 סוג: 18

United Kingdom , 24/06/2009, No. 2519302 ממלכה מאוחדת , 24/06/2009 , מספר 2519302

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)

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

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

MARKS & SPENCER INDIGO COLLECTION

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224167 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 44903/10/2010



Suture anchors, surgical implants for the fixation of 
soft tissue, sutures, surgical instruments for the 
implantation of suture anchors; all included in class 
10.

תפרים מעגנים, שתלים כירורגיים לקיבוע של רקמות עדינות,
תפרים, ציוד כירורגי להשתלת תפרים מעגנים; 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: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

OMNISPAN

Application Date 16/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224169 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 45003/10/2010



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: Amir Revivo שם: אמיר רביבו

Address: 84 Ben Zvi Rd., Tel Aviv, Israel כתובת : דרך בן צבי 84, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 31722267מספר זיהוי: 31722267

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

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

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

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

Trade Mark No. 224170 מספר סימן

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 45103/10/2010



Bleaching preparations (laundry); cleaning 
preparations; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; boot cream; boot polish; degreasers other 
than for use in manufacturing processes;  furbishing 
preparations; paint stripping preparations; rust 
removing preparations; shoe cream; shoe polish; 
shoe wax; waxes for leather; windscreen cleaning 
liquids; windshield cleaning liquids; shaving soap; 
soap; after-shave lotions; cleansing milk for toilet 
purposes; antiperspirants (toiletries); aromatics 
(essential oils); bases for flower perfumes; extracts of 
flowers (perfumes); bath salts, not for medical 
purposes; cosmetic dyes; beauty masks; bleaching 
preparations (decolorants) for cosmetic purposes; 
colorants for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetics; cosmetics for animals; decorative 
transfers for cosmetic purposes; deodorants for 
personal use; depilatory preparations; detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes; Eau de Cologne; essential oils; 
ethereal essences; ethereal oils; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; hair colorants; hair dyes; hair 
lotions; hair spray; hair waving preparations; incense; 
lacquer-removing preparations; lipsticks; lotions for 
cosmetic purposes; make-up; make-up powder; 
make-up preparations; make-up removing 
preparations; mascara; nail care preparations; nail 
polish; nail varnish; oils for cosmetic purposes; oils 
for perfumes and scents; oils for toilet purposes; 
perfumery; perfumes; pomades for cosmetic 
purposes; potpourris (fragrances); sachets for 
perfuming linen; scented water; shampoos; 
shampoos for pets; shaving preparations; sunscreen 
preparations; sun-tanning preparations (cosmetics); 
talcum powder, for toilet use; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; toilet water; dentifrices; breath 
freshening sprays; all included in class 3.

תכשירי הלבנה (כביסה); תכשירי ניקוי; בדים המוספגים עם
דטרגנטים לניקיון; קרם למגף; פוליש למגף; מסירי גריז חוץ
מלשימוש בתהליכי ייצור; תכשירי ריהוט; תכשירי הורדת צבע;
תכשירי הסרת חלודה; קרם לנעל; פוליש לנעל; שעווה לנעל;

שעווה לעור; נוזלים לניקוי שמשה קדמית; נוזלים לניקוי שמשה;
סבון גילוח; סבון; תחליבי אפטר-שייב; חלב מטהר למטרות

טואלט; תכשירים נגד הזעה (תכשירי טואלט);  צמחים ריחניים
(שמנים אתריים); בסיסים לבשמי פרחים; תמציות של פרחים

(בשמים); מלחי אמבט, לא למטרות רפואיות; צבעים
קוסמטיים; מסכות יופי; תכשירי הלבנה (חומרים מלבינים)

למטרות קוסמטיות; צבענים למטרות טואלט; קרמים קוסמטיים;
ערכות קוסמטיות; עפרונות קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים
לאמבטיות; תכשירים קוסמטיים לטיפול בעור; קוסמטיקה;
קוסמטיקה לבעלי חיים; העברות דקורטיבית למטרות

קוסמטיות; דאודוראנטים לשימוש אישי; תכשירים להסרת
שיער; דטרגנטים חוץ מלשימוש בפעולות ייצור ולמטרות

רפואיות; מי קולון; שמנים אתריים; תרכיזים עדינים; שמנים
עדינים; קוסמטיקה לגבות; עפרונות לגבות; צבעני שיער; חומרי
צביעה לשיער; תחליבי שיער; תרסיס שיער;  תכשירים ליצירת
גלים בשיער; קטורת; תכשירי הסרת לכה; שפתונים; תחליבים

למטרות קוסמטיות; איפור; אבקת איפור; תכשירי איפור;
תכשירי הסרת איפור; מסקרה; תכשירים לטיפול בציפורניים;
פוליש לציפורניים; ברק לציפורניים; שמנים למטרות קוסמטיות;
שמנים לבשמים וריחות; שמנים למטרות טואלט; פרפומריה;

בשמים; משחת בשמים למטרות קוסמטיות; פוטפורי (ניחוחות);
אבקות בישום למצעים מבושמים; מים ריחניים; שמפו; שמפו
לחיות מחמד; תכשירי גילוח; תכשירי קרם הגנה מהשמש;

תכשירי שיזוף-שמש (קוסמטיקה); אבקת טלק, לשימוש טואלט;
ממחטות טישו המוספגים עם תחליבים קוסמטיים; מי טואלט;
תכשירים לניקוי שיניים; תרסיסים לרענון הנשימה; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

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

FERRARI

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224171 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 45203/10/2010



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

כ"ה תשרי תשע"א - 45303/10/2010



Surface and air freight transportation services, 
namely, transportation of goods by ship, rail, truck, 
and air; transport brokerage services, namely, freight 
routing, freight forwarding, freight classification, 
freight brokerage, custom house brokerage, and 
performing landed cost calculations; providing 
information on transportation, logistics, and freight 
shipping rates; transportation reservation services, 
namely, booking, planning, and scheduling freight 
transportation for others; logistics and transportation 
services in this class, including freight booking, 
planning, and scheduling services; providing rate and 
account information in the fields of logistics and 
transportation; freight customs clearance services in 
Class 39.

שירותי הובלה אווירית ועל פני השטח, דהיינו, הובלת טובין
באונייה, רכבת, משאית, ואוויר; שירותי תיווך להובלות, דהיינו,
ניתוב מטענים, שילוח מטענים, סיווג מטענים, תיווך מטענים,
תיווך בית מכס, וביצוע חישובים של עלויות סופיות; אספקת
מידע עבור הובלות, לוגיסטיקה, ועלויות הובלה ימית; שירותי
הזמנת הובלות, דהיינו, הזמנות, תכנון, ותזמון הובלות עבור
אחרים; שירותי לוגיסטיקה והובלות בסוג זה, כולל שירותי
הזמנת, תכנון, ותזמון הובלות; אספקת מידע לגבי עלויות

וחשבונות בתחומי הלוגיסטיקה וההובלות; שירותי עמילי מכס
בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BDP International, Inc.

Address: 510 Walnut Street, Philadelphia, PA, 19106, 
U.S.A.

Identification No.: 800663

A corporation of Pennsylvania

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. 224172 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 45403/10/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
charcuterie; croquettes; preserved, dried, frozen and 
cooked fruits, mushrooms and vegetables; fruit pulp 
and salads; vegetable salads; tinned meat, fish, 
vegetables and fruit; jams, marmalades, compotes; 
edible jellies; pollen prepared as foodstuff; algae 
essences for food purposes; preserved soya beans 
for food; protein for human consumption; clear soups, 
thick soups, soups; vegetable juices for kitchen use; 
eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheeses and 
other dairy goods; edible oils and fats; preparations 
for making bouillon, potato crisps; ready-cooked 
meals made with the above products; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עוף ובשר ציד; תמציות בשר; מבחר נקניקים;
קרוקטים; פירות, פטריות וירקות משומרים, מיובשים, מוקפאים
ומבושלים; ציפת פרי וסלטים; סלטי ירקות; בשר, דגים, ירקות
ופירות משומרים בפחיות; ריבות, מרמלדות, לפתנים; מקפאים
אכילים; אבקת פרחים המוכנה כדבר מזון; מיצויי אצה למטרות
מזון; פולי סויה משומרים למזון; חלבון לצריכה אנושית; מרקים
צלולים, מרקים סמיכים, מרקים; מיצי ירקות לשימוש מטבח;
ביצים, חלב, חמאה, שמנת, יוגורטים, גבינות וסחורות חלביות
אחרות; שמנים ושומנים אכילים; תכשירים להכנת מרק צח,
פריכיות תפוחי אדמה; ארוחות מבושלות-מראש העשויות

מהמוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE AUCHAN

Address: 40, avenue de Flandre, CROIX, 59170, France

Identification No.: 800664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: red in pantone 
shade 485 C and green in pantone shade 355 C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון C 485, וירוק
.C 355 בגוון פנטון

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

אם 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. 224173 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 45503/10/2010



Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations included in class 5; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו תכשירים הורמונליים הנכללים בסוג
5; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

QLAIR

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224174 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 45603/10/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 08/06/2009, No. 77754590 ארה"ב , 08/06/2009 , מספר 77754590

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)

Skin care pads and gel dressings for preventative 
and therapeutic purposes including protection of skin 
against pressure and friction, relief of sunburn pain, 
lowering body temperature, and rehabilitation of 
burns and other skin trauma; blister padding; 
adhesive knit material for prevention of blisters and 
calluses; blister kit for protection of skin and 
prevention of blisters; all included in class 5.

פדים לטיפול עור וחבישות ג'ל למטרות מונעות ותרפיוטיות
הכוללות הגנה של העור נגד לחץ וחיכוך, הקלה של כאב כוויות-
שמש, הורדת טמפרטורת גוף, ושיקום כוויות וטראומות עור
אחרות; ריפוד בועות; חומר סריגה דביק למניעה של בועות
ויבלות; ערכת בועות להגנה של העור ומניעה של בועות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spenco Medical Corporation

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

Identification No.: 19827

(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

Trade Mark No. 224175 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 45703/10/2010



Coffee, tea, cocoa, chocolate; chocolate products; 
vegetable preparations for use as coffee substitutes; 
artificial coffee; beverages made with coffee, tea, 
cocoa, chocolate; non-medicinal infusions; sugar, 
natural sweeteners; glucose for food; rice, tapioca, 
sago; pasta, semolina; flours and cereal 
preparations; dried cereal flakes; bread, pastries, 
cakes, brioches, pancakes, tarts, pies; confectionery, 
sugar confectionery; edible ices; honey; treacle, royal 
jelly for human consumption (not for medical use); 
aniseed; star aniseed; malt extract for food; 
flavourings other than essential oils; aromatic 
preparations for food; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments), dressings for 
salads; ketchup; mayonnaise; seasonings; thickening 
agents for cooking foodstuffs; weeds (condiments); 
spices; preserved garden herbs; ice for refreshment; 
sandwiches; pizzas; snacks made of rice; spring 
rolls; sushi, tabbouleh; tortillas; tacos; ready-cooked 
meals made with the above products; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו, שוקולד; מוצרי שוקולד; תכשירי ירקות
לשימוש כתחליפי קפה; קפה מלאכותי; משקאות העשויים עם

קפה, תה, קקאו, שוקולד; חליטות לא-תרופתיות; סוכר,
ממתיקים טבעיים; גלוקוזה למזון; אורז, טפיוקה, סגו; פסטה,
סולת; תכשירי קמחים דגנים; פתיתי דגנים מיובשים; לחם,

מאפים, עוגות, בריושים, פנקייקים, טארטים, פשטידות; דברי
מתיקה, דברי מתיקה מסוכר; קרחונים אכילים; דבש; פסולת
סוכר, ריבת מלכות לצריכה אנושית (לא לשימוש רפואי); זרעי
אניס; כוכב זרע האניס; תמצית לתת למזון; נותני טעם למעט
שמנים אתריים; תכשירים ארומטיים למזון; שמרים, אבקת-
אפיה; מלח; חרדל; חומץ, רטבים (תוספי טעם), רטבי תיבול
לסלט; קטשופ; מיונז; תיבולים; גורמים מסמיכים לבישול דברי

מזון; עשבי תיבול (תוספי טעם); תבלינים; צמחי תבלין
משומרים מהגינה; קרח לכיבוד; כריכים; פיצות; חטיפים עשויים

מאורז; אגרולים; סושי, טבולה; טורטיות; טאקו; ארוחות
מבושלות-מראש העשויות מהמוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE AUCHAN

Address: 40, avenue de Flandre, CROIX, 59170, France

Identification No.: 800664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: red in pantone 
shade 485 C and green in pantone shade 355 C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון C 485, וירוק
.C 355 בגוון פנטון

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

אם 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. 224176 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 45803/10/2010



Surface and air freight transportation services, 
namely, transportation of goods by ship, rail, truck, 
and air; transport brokerage services, namely, freight 
routing, freight forwarding, freight classification, 
freight brokerage, custom house brokerage, and 
performing landed cost calculations; providing 
information on transportation, logistics, and freight 
shipping rates; transportation reservation services, 
namely, booking, planning, and scheduling freight 
transportation for others; logistics and transportation 
services in this class, including freight booking, 
planning, and scheduling services; providing rate and 
account information in the fields of logistics and 
transportation; freight customs clearance services in 
Class 39.

שירותי הובלה אווירית ועל פני השטח, דהיינו, הובלת טובין
באונייה, רכבת, משאית, ואוויר; שירותי תיווך להובלות, דהיינו,
ניתוב מטענים, שילוח מטענים, סיווג מטענים, תיווך מטענים,
תיווך בית מכס, וביצוע חישובים של עלויות סופיות; אספקת
מידע עבור הובלות, לוגיסטיקה, ועלויות הובלה ימית; שירותי
הזמנת הובלות, דהיינו, הזמנות, תכנון, ותזמון הובלות עבור
אחרים; שירותי לוגיסטיקה והובלות בסוג זה, כולל שירותי
הזמנת, תכנון, ותזמון הובלות; אספקת מידע לגבי עלויות

וחשבונות בתחומי הלוגיסטיקה וההובלות; שירותי עמילי מכס
בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BDP International, Inc.

Address: 510 Walnut Street, Philadelphia, PA, 19106, 
U.S.A.

Identification No.: 800663

A corporation of Pennsylvania

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

BDP

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224177 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 45903/10/2010



Class: 25 סוג: 25

United Kingdom , 24/06/2009, No. 2519302 ממלכה מאוחדת , 24/06/2009 , מספר 2519302

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. 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

MARKS & SPENCER INDIGO COLLECTION

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224178 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 46003/10/2010



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; providing education 
and entertainment services online; providing online 
journals including blogs featuring user-defined 
content; publishing multimedia materials online; 
providing entertainment information via the internet in 
the fields of consumer beverage choices, food, 
health, wellness, fitness, music, arts, culture and 
lifestyle issues; all included in class 41.

השכלה; אספקת הכשרה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; מתן
שירותי השכלה ובידור מקוונים; אספקת כתבי-עת מקוונים כולל
בלוגים המאופיינים בהתאם להגדרת המשתמש; פרסום מקוון

של חומרי מולטימדיה; אספקת מידע בידורי באמצעות
האינטרנט בתחומי בחירות משקה של צרכנים, מזון, בריאות,
איכות חיים, כושר, מוסיקה, מוזיקה, אומנויות, סוגיות תרבות

וסגנון חיים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Energy Brands Inc.

Address: Whitestone, NY, U.S.A.

Identification No.: 69802

(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

DAILYVITAMINS

Application Date 16/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224179 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 46103/10/2010



Clothing; footwear; headgear; all included in class 25. ביגוד; הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Velvet Angels, LLC

Address: Costa Mesa, California, U.S.A.

Identification No.: 800661

(a California 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

VELVET ANGELS

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224180 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 46203/10/2010



All products included in Class 10. כל המוצרים הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Super-Pharm (Israel) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 224181 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 46303/10/2010



Trade Mark No. 224182 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 46403/10/2010



Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ה תשרי תשע"א - 46503/10/2010



Advertising; publication of advertising texts; rental of 
advertising material; dissemination of advertising 
material (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); rental of advertising space; outdoor 
advertising; advertising agencies; rental of access 
time to communication means of all kinds for 
advertising; modelling for advertising or sales 
promotion; business management assistance to 
industrial or commercial companies; business 
management, business administration; business 
management assistance, business expertise; 
business consulting, information or inquiries; 
professional business consulting; business 
management of performing artists; tax declaration 
preparation; office functions, secretarial services; 
accounting; rental of office machines and apparatus 
(excluding telecommunication apparatus and 
computers); rental of vending machines; newspaper 
subscription services; subscription services to 
telecommunication services, a global 
telecommunications network (the Internet) or of 
private access network (Intranet), to a supplier of 
access to a computer telecommunications network or 
data transmissions network; business advisory 
services for operating and supervision of 
telecommunications networks; import-export 
agencies; commercial information agencies; cost 
price analysis; market study; market research; 
opinion polling; price comparison services; drawing 
up statistics; public relations; auction sales; window-
dressing, demonstration of goods; commercial 
information and advice to consumers; administrative 
handling of orders; organization of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
business management of hotels; management of 
computer files; data compilation and systematization 
in a database; information research in computer files 
for third parties; document reproduction; employment 
agencies; recruitment of personnel; human resources 
consulting; assorting for others (excluding their 
transport), enabling consumers to view and purchase 
them at their convenience, consumer goods in the 
sectors of health, hygiene, foodstuffs, clothing, 
jewellery, timepieces, leisure, gardening, DIY, tools, 
exterior and interior decoration, home equipping and 
fitting out, beauty and care products, maintenance 
products, products for cars, sports articles, games 
and toys, household and kitchen utensils and articles, 
leatherware articles, stationery, electric household 
appliances, office appliances, computers, electrical 
appliances, hi-fi equipment, televisions, furniture, 
telecommunications apparatus, textile products, 
haberdashery articles, vehicles, printed matter, fuels; 
retail services or wholesale services, mail-order 
services, retail or wholesale marketing via the 
Internet or any electronic distance marketing 
methods of foodstuffs and beverages, and non-
foodstuffs; retail services or wholesale services, mail-
order services, retail or wholesale marketing via the 
Internet or any electronic distance marketing 
methods by large and medium-sized sales outlets, 
supermarkets and hypermarkets; all included in class 
35.

פרסום; הוצאה לאור של טקסטים של פרסום; השכרת חומר
פרסום; הפצת חומר פרסום (עלונים, פרוספקטים, דברי דפוס,

דוגמאות); השכרת שטח פרסום; פרסום חוצות; סוכנויות
פרסום; השכרת זמן גישה לאמצעי תקשורת מכל הסוגים

לפרסום; דוגמנות לפרסום או קידום מכירות; סיוע בניהול עסקי
לחברות תעשייתיות או מסחריות; ניהול עסקי, אדמיניסטרציה
עסקית; סיוע בניהול עסקי, מומחיות עסקית; יעוץ, מידע או
חקירות עסקיות; יעוץ עסקי מקצועי; ניהול עסקי של אמנים
מבצעים; הכנת הצהרת מס; פונקציות משרדיות, שירותי

מזכירות; ראיית חשבון; השכרת מכונות ומכשירי משרד (למעט
מכשירי תקשורת רחק ומחשבים); השכרת מכונות מכירה

אוטומטיות; שירותי מנוי לעיתון; שירותי מנוי לשירותי תקשורת
רחק, רשת תקשורת גלובלית (האינטרנט) או רשת גישה

פרטית (אינטרא-נט), לספק של גישה לרשת תקשורת רחק של
מחשבים או רשת העברת נתונים; שירותי יעוץ עסקי לתפעול
ופיקוח של רשתות תקשורות רחק; סוכנויות יבוא-יצוא; סוכנויות
מידע מסחרי; ניתוח מחיר עלות; חקר שוק; מחקר שוק; סקרי
דעת קהל; שירותי השוואת מחירים; רישום סטטיסטיקה; יחסי
ציבור; מכירות פומביות; חלונות-ראווה, הדגמה של סחורות;
מידע מסחרי ויעץ לצרכנים; טיפול מנהלי של הזמנות; ארגון
תערוכות וירידי סחר למטרות מסחריות או פרסומיות; ניהול

עסקי של מלונות; ניהול קבצי מחשב; ההדרה ושיווט של נתונים
בבסיס נתונים; מחקר מידע בקבצי מחשב לצדדים שלישיים;
שחזור מסמכים; סוכנויות תעסוקה; גיוס כוח אדם; יעוץ משאבי
אנוש; מיון עבור אחרים (למעט תובלתם), המאפשר לצרכנים
לראות ולרכוש בנוחות, סחורות צריכה במגזרי הבריאות,
ההיגיינה, דברי מזון, ביגוד, תכשיטים, שעונים, פנאי, גינון,

עשה זאת בעצמך, כלים, עיצוב חיצוני ופנימי, ציוד הבית וזיווד,
מוצרי יופי וטיפוח, מוצרי תחזוקה, מוצרים למכוניות, פריטי

ספורט, משחקים וצעצועים, כלי שימוש ופריטים לבית ולמטבח,
פריטי דברי עור, צרכי כתיבה, מתקנים חשמליים ביתיים,

מתקנים משרדיים, מחשבים, מתקנים חשמליים, ציוד היי-פיי,
טלוויזיות, רהיטים, מכשירי תקשורת רחק, מוצרי טקסטיל,

פריטי גלנטריה, כלי רכב, דברי דפוס, דלקים; שירותי קמעונאות
או שירותי סיטונאות, שירותי הזמנה בדואר, שיווק קמעונאי או

סיטונאי דרך האינטרנט או כל השיטות לשיווק אלקטרוני
ממרחק של דברי מזון ומשקאות, ודברים שאינם מזון; שירותי
קמעונאות או שירותי סיטונאות, שירותי הזמנה בדואר, שיווק
קמעונאי או סיטונאי דרך האינטרנט או כל השיטות לשיווק
אלקטרוני ממרחק על ידי חנויות מכירה במחיר מוזל גדולים

ובגודל בינוני, סופרמרקטים והיפרמרקטים; הנכללים כולם בסוג
.35

כ"ה תשרי תשע"א - 46603/10/2010



Owners

Name: GROUPE AUCHAN

Address: 40, avenue de Flandre, CROIX, 59170, France

Identification No.: 800664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: red in pantone 
shade 485 C and green in pantone shade 355 C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון C 485, וירוק
.C 355 בגוון פנטון

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ה תשרי תשע"א - 46703/10/2010



Healthcare services; medical services; veterinary 
services; medical diagnostic testing and reporting 
services; providing medical information, consultation 
and advisory services; consulting services in the field 
of health; pharmaceutical consulting services; 
consulting regarding medical diagnostic apparatus 
and instruments; consulting regarding diagnostic 
preparations; surgical diagnostic services; blood 
bank services; hygienic and beauty care; animal 
grooming; providing health information; providing a 
website featuring medical information; providing a 
website featuring health, nutritional and dietary 
information; providing a website featuring information 
related to health test results and health risk 
assessments; providing health care information via 
the Internet; online health and medical services, 
namely, providing an interactive database for 
exchanging information between a medical device 
user and healthcare providers, delivered via a global 
computer network; providing health screening 
services, health risk appraisals, personal health 
profiles, and health assessments for consumers, 
healthcare professionals, healthcare institutions, 
pharmacies and pharmaceutical manufacturers; all 
included in class 44.

שירותי טיפול בריאות; שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים;
שירותי בדיקות ודיווחים דיאגנוסטיים רפואיים; אספקת מידע,
יעוץ ויעץ רפואיים; שירותי יעוץ בתחום הבריאות; שירותי יעוץ
רוקחי; יעוץ לגבי מכשירים וכלים דיאגנוסטיים רפואיים; יעוץ
לגבי תכשירים דיאגנוסטיים; שירותים כירורגיים דיאגנוסטיים;
שירותי בנק דם; שירותי טיפול היגיינה ויופי; טיפוח בעלי חיים;
אספקת מידע רפואי; אספקת אתר אינטרנט המציג מידע

רפואי; אספקת אתר אינטרנט המציג מידע בריאותי, תזונתי
ודיאטטי; אספקת אתר אינטרנט המציג מידע בנוגע לתוצאות
בדיקות בריאותיות והערכות סיכון בריאות; אספקת מידע של
טיפול בריאות דרך האינטרנט; שירותים בריאותיים ורפואיים
מקוונים, דהיינו, אספקת בסיס נתונים אינטראקטיבי להחלפת
מידע בין משתמש בהתקן רפואי לספקי טיפול בריאות, המועבר
ברשת מחשבים גלובלית; אספקת שירותי סינון בריאותיים,
אומדני סיכון בריאותי, פרופילים של בריאות אישית, והערכות
בריאות לצרכנים, אנשי מקצוע של טיפול בריאות, מוסדות

טיפול בריאות, בתי מרקחת ויצרני רוקחות; הנכללים כולם בסוג
.44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Inverness Medical Switzerland GmbH

Address: Bahnhofstrasse 28, Zug, CH-6300, Switzerland

Identification No.: 54850

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ALERE

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224183 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 46803/10/2010



Retail bakery shop services; wholesale and retail 
store services and on-line retail and wholesale store 
services featuring confectionery, bakery desserts, 
bakery goods, bakery products, cupcakes, pies, 
cakes, cookies, muffins, bread, buns, candies, 
coffee, tea, beverages, clothing, shirts, T-shirts, hats, 
caps, footwear, headwear, beverageware, mugs, 
drinking glasses, jars, kitchen utensils and cooking 
utensils, textiles, aprons, packaging materials, boxes 
and bags of paper or cardboard, printed materials, 
cookbooks, catalogs; all included in class 35.

שירותי מאפיה קמעונאיים; שירותי חנות סיטונאות וקמעונאות
ושירותי חנות סיטונאות וקמעונאות מקוונים עבור  ממתקים,

מאפים למנה אחרונה, מוצרי מאפה, מוצרי אפיה, עוגות קטנות
עגלות (cupcakes), פאי, עוגות, עוגיות, מאפינס, לחם,

לחמניות, סוכריות, קפה, תה, משקאות, ביגוד, חולצות, טי-
שירטים, כובעים, כובעי מצחיה, הנעלה, כיסוי ראש, כסות,

ספלים, כוסות שתיה, צנצנות, כלי מטבח וכלי אפיה, טקסטילים,
סינרים, חומרי אריזה, קופסאות ושקיות מניייר או קרטון,

חומרים מודפסים, ספרי בישול, קטלוגים, הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Magnolia Operating, LLC

Address: 1841 Broadway, Suite 507, New York. New 
York 10023, 10023, U.S.A.

Identification No.: 800662

A 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

MAGNOLIA BAKERY

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224184 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 46903/10/2010



Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; isotonic beverages; lemonades; 
fruit drinks and fruit juices; tomato juice; vegetable 
juices (beverages); syrups for beverages; 
preparations for making beverages (except those 
made with tea, coffee or cocoa, milk-based 
beverages); pellets and powders for aerated drinks; 
essences for making beverages; preparations for 
making liqueurs; all included in class 32.

בירות, מים מינרלים ומוגזים ומשקאות לא-אלכוהוליים אחרים;
משקאות איזוטוניים; לימונדות; שתייה מפירות ומיצי פירות; מיץ
עגבניות; מיצי ירקות (משקאות); סירופים למשקאות; תכשירים
להכנת משקאות (מלבד אלה העשויים עם תה, קפה או קקאו,
משקאות על בסיס חלב);  טבליות ואבקות למשקאות מוגזים;
תרכיזים להכנת משקאות; תכשירים להכנת ליקרים; הנכללים

כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE AUCHAN

Address: 40, avenue de Flandre, CROIX, 59170, France

Identification No.: 800664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: red in pantone 
shade 485 C and green in pantone shade 355 C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון C 485, וירוק
.C 355 בגוון פנטון

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

אם 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. 224185 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 47003/10/2010



Tyres, tubes and flaps for automobiles. צמיגים, אבובים ומגיני בוץ למכוניות.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Apollo Tyres A.G.

Address: Landis + Gyr-Strasse 1, Zug, 6300, Switzerland

Identification No.: 800659

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

ASPIRE MAXX

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224186 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 47103/10/2010



Bicycle helmets and cycling computers, קסדות לרוכבי אופניים ומחשבים לאופניים

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Trek Bicycle Corporation

Address: Waterloo, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 48074

(Wisconsin 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

BONTRAGER

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224187 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 47203/10/2010



Floatation devices; swimming aids, being buoyancy 
aids; all included in class 9.

התקני השטה; עזרי שחייה, אשר הינם עזרי ציפה; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kevin Moseley

Address: 4 Crabtree Close, Burscough, Lancashire, L20 
7UN, United Kingdom

Identification No.: 800660

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

SWIMFIN

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224188 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 47303/10/2010



Agricultural, horticultural and forestry products 
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); 
natural turf; fresh fruits and vegetables; algae for 
human consumption; fresh mushrooms; fresh garden 
herbs; live crustaceans; fish spawn; seeds; bulbs; 
trees, bushes; natural plants and flowers; Christmas 
trees; animal food and beverages; products for 
animal litter; malt; fishing bait (live); live animals; all 
included in class 31.

מוצרים לחקלאות, לגננות ויערנות (שלא הוכנו, או שונו); דגנים
(זרעים); דשא טבעי; פירות וירקות טריים; אצה לצריכה

אנושית; פטריות טריים; צמחי תבלין טריים מהגינה; סרטנים
חיים; ביצי דגים; זרעים; פקעות; עצים, שיחים; צמחים ופרחים
טבעיים; עצי חג המולד; מזון ומשקאות לבעלי חיים; מוצרים

לפסולת בעלי חיים; לתת; פיתיונות דיג (חיים); בעלי חיים חיים;
הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE AUCHAN

Address: 40, avenue de Flandre, CROIX, 59170, France

Identification No.: 800664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: red in pantone 
shade 485 C and green in pantone shade 355 C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון C 485, וירוק
.C 355 בגוון פנטון

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

אם 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. 224189 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 47403/10/2010



Chemicals and reagents for use in scientific and 
medical research; chemical test paper; protein arrays 
and nucleotide arrays for scientific and medical 
research; diagnostic preparations for clinical or 
medical laboratory use; diagnostic preparations for 
scientific or research use; antibodies for use in 
scientific and medical research; fluorescent 
compounds for use in protein labeling; gold sols for 
use in protein labeling; assays for research purposes; 
buffer solutions; control solutions; control reagents 
for use with scientific apparatus and instruments; all 
included in class 1.

כימיקלים ומגיבים לשימוש במחקר מדעי ורפואי; נייר בדיקה
כימי; מערכי חלבונים ומערכי נוקלאוטידים למחקר מדעי ורפואי;
תכשירים דיאגנוסטיים לשימוש מעבדה קלינית או רפואית;

תכשירים דיאגנוסטיים לשימוש מדעי ומחקרי; נוגדנים לשימוש
במחקר מדעי ורפואי; תרכובות פלורסנטיות לשימוש בתיוג
חלבונים; תמיסות קולואידיות נוזליות של זהב לשימוש בתיוג
חלבונים; תבחינים למטרות מחקר; תמיסות מגן; תמיסות
בקרה; מגיבי בקרה לשימוש עם מכשירים וכלים מדעיים;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Inverness Medical Switzerland GmbH

Address: Bahnhofstrasse 28, Zug, CH-6300, Switzerland

Identification No.: 54850

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ALERE

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224190 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 47503/10/2010



Alcoholic beverages (except beers); aperitifs, cider, 
cocktails containing alcohol, digesters (liqueurs and 
spirits), eaux-de-vie; spirits; wines; rum; vodka; 
whisky; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); אפריטיפים, סיידר,
קוקטיילים המכילים אלכוהול, מעכלים (ליקרים וכהלים), יין

שרף; כהלים; יינות; רום; וודקה; ויסקי; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE AUCHAN

Address: 40, avenue de Flandre, CROIX, 59170, France

Identification No.: 800664

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: red in pantone 
shade 485 C and green in pantone shade 355 C.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון C 485, וירוק
.C 355 בגוון פנטון

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

אם 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. 224191 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 47603/10/2010



EMTEC

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224192 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 47703/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ה תשרי תשע"א - 47803/10/2010



Apparatus for broadcasting, recording, transmission 
or reproduction of sound, data or images; magnetic 
data carriers, instruments for entering, storing and 
processing information or data; carriers for the 
recording and reproduction of sounds, images, 
signals and data, modems (connectors for computer 
equipment); message-sending apparatus; 
telecommunications control equipment, apparatus for 
capturing, counting, collecting, storing, converting, 
processing, entering, broadcasting and transmitting 
data, information and signals; computers; computer 
peripheral devices; multimedia carriers (magnetic 
and optical carriers for sound and images, software); 
telephone apparatus; radiotelephony apparatus; 
apparatus for broadcasting, recording, transmission 
or reproduction of sound, data or images, hands-free 
or voice-activated; data processing apparatus, 
computer memories, interfaces, magnetic tapes, data 
carriers, in particular optical, data transmission, 
digital or magnetic carriers; apparatus for games 
adapted for use with television receivers and 
computers; telecommunications transmitters; 
software, hardware, recorded computer programs, 
software of all kinds, regardless of the media used for 
the recording or distribution thereof (including 
software recorded on magnetic media or downloaded 
from external computer networks); local network 
devices for networking several computers, devices 
enabling the transmission of data from computers to 
peripheral devices and from computer to computer; 
display screens, audiovisual apparatus, 
telecommunication apparatus, instruments for 
entering, storing and processing information or data; 
carriers for recording and reproduction of sounds, 
images, signals and data; message-sending 
apparatus; telecommunications control equipment, 
apparatus for capturing, counting, collecting, storing, 
converting, processing, entering, broadcasting and 
transmitting data, information and signals; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating 
machines; telephone cards, computer-read, magnetic 
or barcoded payment or pre-payment apparatus; 
card distributors; computer programs for wireless 
communication; terminals for the transmission and 
broadcasting of data, utilising personal wireless 
network technology; smart cards or cards with 
microprocessors, magnetic cards, chip cards; 
readers for smart cards, video cards, sound cards, 
television cards, cards for electronic games (adapted 
for use with telephone receivers); apparatus for 
reading and/or writing on smart cards, cards with 
microprocessors or magnetic cards; electrical or 
computer plug adapters; graphics tablets, plotter 
pens, mice, scanners, burners, printers for use with 
computers, displays and keyboards for computers, 
loudspeakers; microphones; video cameras; 
photocopiers, facsimile machines; electric sockets; 
wires and electric cables and computer; extension 
cables for electrical and computer wiring and cabling; 
video projectors; overhead projectors; microfiche 
readers; electric batteries; films, exposed, or 
sensitised but unexposed; electric cables, computer, 
telephone, video and/or audio; apparatus for access 
control and ensuring the security of data; apparatus

מכשירים עבור שידור, הקלטה, העברה או שחזור של קול,
מידע או תמונות; נשאי מידע מגנטיים, מכשירים עבור הכנסה,
אחסון ועיבוד של נתונים או מידע; נשאים עבור הקלטה או

שחזור קולות, תמונות, אותות ומידע, מודמים (מחברים עבור
ציוד מחשבי); מנגנון עבור שליחת הודעות; ציוד בקרה עבור

טלקומוניקציה, מכשירים עבור תפיסה, ספירה, אסיפה, אחסון,
המרה, עיבוד, הכנסה, שידור והעברה של נתונים, מידע

ואותות; מחשבים; ציוד היקפי למחשבים; נשאי מולטי מדיה
(נשאים מגנטיים ואופטיים עבור קול ותמונות, תוכנה); מכשירי
טלפון; מכשירי רדיו-טלפוניה; מכשירים עבור שידור, הקלטה,
העברה או שחזור של קול, מידע או תמונות, ללא ידיים או

מופעל על ידי קול; מכשירי עיבוד נתונים, זיכרונות למחשבים,
ממשקים, קלטות מגנטיות, נשאי נתונים, בפרט אופטיים,

העברת נתונים, נשאים דיגיטאליים או מגנטיים; מכשירים עבור
משחקים המותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה ומחשבים;
משדרים עבור טלקומוניקציה; תוכנה, חומרה, תוכנות מחשב
מוקלטות, תוכנה מכל סוג שהיא, ללא חשיבות לסוג המדיה

ששימשה את הקלטתה או הפצתה (כולל תוכנה המוקלטת על
מדיה מגנטית או שהורדה מרשתות מחשבים חיצוניות); התקני

רשת מקומיים עבור רשות מספר מחשבים, התקנים
המאפשרים העברת נתונים ממחשבים לציוד היקפי וממחשב
למחשב; מסכי תצוגה, מכשירים אודיו-ויזואליים, מכשירים
לטלקומוניקציה, מכשירים עבור הכנסה, אחסון ועיבוד של

נתונים או מידע; עבור הקלטה או שחזור קולות, תמונות, אותות
ומידע; מנגנון עבור שליחת הודעות; ציוד בקרה עבור

טלקומוניקציה, מכשירים עבור תפיסה, ספירה, אסיפה, אחסון,
המרה, עיבוד, הכנסה, שידור והעברה של נתונים, מידע

ואותות; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים
המופעלים על ידי מטבעות, קופות רושמות, מכונות חישוב;
כרטיסי טלפון, מנגנון הנקרא על ידי מחשב, מגנטי או עם

ברקוד עבור תשלום או תשלום מראש; מפיצי כרטיסים; תוכנות
מחשב עבור תקשורת אל-חוטית; מסופים עבור העברת ושידור
נתונים, שימוש בטכנולוגיית רשת אל חוטית אישית; כרטיסים
חכמים או כרטיסים עם מיקרו-מעבדים, כרטיסים מגנטיים,
כרטיסי שבב; קוראים עבור כרטיסים חכמים, כרטיסי וידיאו,
כרטיסי שמע, כרטיסי טלוויזיה, כרטיסים עבור משחקים
אלקטרוניים (המותאמים לשימוש עם מקלטי טלפונים);

מכשירים לקריאה ו/או כתיבה על כרטיסים חכמים, כרטיסים
עם מיקרו-מעבדים או כרטיסים מגנטיים; מתאמים עבור תקעים
חשמליים או תקעי מחשב; משטחי רישום דיגיטאליים, עטי
פלוטר, עכברים, סורקים, צורבים, מדפסות לשימוש עם
מחשבים, תצוגות ומקלדות עבור מחשבים, רמקולים;

מיקרופונים; מצלמות וידיאו; מכונות צילום, מכשירי פקס;
שקעים חשמליים; חוטים וכבלים חשמליים ומחשב; כבלי
הארכה עבור חיווט וכיבול חשמלי ולמחשב; מקרני וידיאו;
מקרני שקפים; קוראי מיקרופיש; סוללות חשמליות; פילמים,
חשופים, או רגישים לאור אך לא חשופים; כבלים חשמליים,
מחשב, טלפון, וידיאו ו/או אודיו; מכשירים עבור בקרת גישה
והבטחת בטחון הנתונים; מכשירים עבור אימות וקידוד שידורי
מחשב; מכשיר רשת תעשייתית אלקטרונית עבור העברת

נתונים במהירות גבוהה; מכשיר אל-חוטי עבור העברת נתונים;
מערכות קליטה לווייניות; מנגנוני ומכשירי מחשב, בפרט עבור
אבטחת רשת מחשב ואינטרנט; התקני ביטחון מחשביים,

דהיינו חומות אש, מסנני תוכן, התראות פריצה, תוכנות מחשב,
דהיינו תוכנות אנטי-וירוס; נתבים המאפשרים, בפרט, גישה
לאינטרנט או שיתוף קבצים; מתגים (מתגי נתונים); מרכזים
המאפשרים חיבור משותף אחד בין כל המרכיבים של רשת
כוכב, דהיינו מרכזות; תקליטורים; תקליטורים לקריאה בלבד;
תרמילים למשחקי וידיאו; נגני 3MP; תקליטורי DVD; תרמילי
משחקי וידיאו; שרתים עבור מסד נתונים מחשבי (תוכנה);

כיסויים המגנים על מכשירי שידור, הקלטה, העברה או שחזור
של קול, נתונים או תמונות וכן עבור מחשבים וציוד היקפי

למחשבים; משטחים לעכברים; הכל כלול בסוג 9.

כ"ה תשרי תשע"א - 47903/10/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DEXXON GROUPE HOLDING

Address: 79 Avenue Louis Roche, GENNEVILLIERS, 
92230, France

Identification No.: 68341

(French 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

for authenticating and codifying computer 
transmissions; electronic industrial network 
apparatus for high speed data transmission; wireless 
data transmission apparatus; satellite receiving 
systems; computer apparatus and instruments, in 
particular for computer network and Internet security; 
computer safety devices, namely firewalls, content 
filters, intrusion alerts, computer programs, namely 
anti-virus software; routers enabling, in particular, 
Internet access or file sharing; switches (data 
switches);concentrators facilitating one common 
connection between the components of a star 
computer network, namely hubs; compact discs; CD-
ROMs; video game cartridges; MP3 players; DVDs; 
video game cartridges; computer database servers 
(software); protective covers for apparatus for 
broadcasting, recording, transmission or reproduction 
of sound, data or images and for computers and 
computers peripherals; mouse mats; all included in 
Class 9.

מכשירים עבור שידור, הקלטה, העברה או שחזור של קול,
מידע או תמונות; נשאי מידע מגנטיים, מכשירים עבור הכנסה,
אחסון ועיבוד של נתונים או מידע; נשאים עבור הקלטה או

שחזור קולות, תמונות, אותות ומידע, מודמים (מחברים עבור
ציוד מחשבי); מנגנון עבור שליחת הודעות; ציוד בקרה עבור

טלקומוניקציה, מכשירים עבור תפיסה, ספירה, אסיפה, אחסון,
המרה, עיבוד, הכנסה, שידור והעברה של נתונים, מידע

ואותות; מחשבים; ציוד היקפי למחשבים; נשאי מולטי מדיה
(נשאים מגנטיים ואופטיים עבור קול ותמונות, תוכנה); מכשירי
טלפון; מכשירי רדיו-טלפוניה; מכשירים עבור שידור, הקלטה,
העברה או שחזור של קול, מידע או תמונות, ללא ידיים או

מופעל על ידי קול; מכשירי עיבוד נתונים, זיכרונות למחשבים,
ממשקים, קלטות מגנטיות, נשאי נתונים, בפרט אופטיים,

העברת נתונים, נשאים דיגיטאליים או מגנטיים; מכשירים עבור
משחקים המותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה ומחשבים;
משדרים עבור טלקומוניקציה; תוכנה, חומרה, תוכנות מחשב
מוקלטות, תוכנה מכל סוג שהיא, ללא חשיבות לסוג המדיה

ששימשה את הקלטתה או הפצתה (כולל תוכנה המוקלטת על
מדיה מגנטית או שהורדה מרשתות מחשבים חיצוניות); התקני

רשת מקומיים עבור רשות מספר מחשבים, התקנים

Class: 9 סוג: 9

France , 12/08/2009, No. 093670403 צרפת , 12/08/2009 , מספר 093670403

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 48003/10/2010



Chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; medical diagnostic reagents; veterinary 
diagnostic reagents; reagents for medical use; 
chemical and biological antigens for medical 
diagnostic use; clinical medical reagents; 
pharmaceutical preparations; veterinary preparations; 
monoclonal antibodies for medical use; diagnostic 
test kits consisting primarily of medical diagnostic 
chemicals and reagents; pregnancy and fertility test 
kits for home and medical use; diagnostic test kits for 
home and medical use for detecting cancer; medical 
diagnostic test kits for bacterial vaginosis; diagnostic 
preparations and reagents for home use; medical 
diagnostic test strips for home and medical use; 
medical diagnostic reagents and assays for testing 
bodily fluids; drug and alcohol testing kits for home 
and medical use comprised primarily of medical 
diagnostic reagents and assays for testing bodily 
fluids; all included in class 5.

מגיבים כימיים למטרות רפואיות או וטרינריות; מגיבים
דיאגנוסטיים רפואיים; מגיבים דיאגנוסטיים וטרינריים; מגיבים
לשימוש רפואי; אנטיגנים כימיים וביולוגיים לשימוש רפואי
דיאגנוסטי; מגיבים קליניים רפואיים; תכשירים רוקחיים;

תכשירים וטרינריים; נוגדנים חד-שבטיים לשימוש רפואי; ערכות
בדיקה דיאגנוסטית המורכבות בעיקר מכימיקלים ומגיבים

רפואיים דיאגנוסטיים; ערכות בדיקת הריון ופריון לשימוש ביתי
ורפואי; ערכות בדיקה דיאגנוסטית לשימוש ביתי ורפואי לגילוי
סרטן; ערכות בדיקה דיאגנוסטית רפואית וגינוזיס בקטיריאלי;
תכשירים ומגיבים דיאגנוסטיים לשימוש ביתי; רצועות בדיקה
דיאגנוסטית רפואית לשימוש ביתי ורפואי; מגיבים ותבחינים
דיאגנוסטיים רפואיים לבדיקת נוזלי גוף; ערכות בדיקה לסמים

ואלכוהול לשימוש ביתי ורפואי המכילות בעיקר מגיבים
ותבחינים דיאגנוסטיים רפואיים לבדיקת נוזלי גוף; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Inverness Medical Switzerland GmbH

Address: Bahnhofstrasse 28, Zug, CH-6300, Switzerland

Identification No.: 54850

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ALERE

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224193 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 48103/10/2010



Class: 14 סוג: 14

United Kingdom , 24/06/2009, No. 2519302 ממלכה מאוחדת , 24/06/2009 , מספר 2519302

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)

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 כרונומטרים ; הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

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

MARKS & SPENCER INDIGO COLLECTION

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224194 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 48203/10/2010



Insecticides; all included in class 5 מדביר חרקים, הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: E.I. du Pont de Nemours and Company

Address: 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, 
19898, U.S.A.

Identification No.: 800505

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

ACELEPRYN

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224195 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 48303/10/2010



Beers, included in Class 32 בירות, הנכללות בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: G. Schneider & Sohn GmbH

Address: Tal 7, 80331 Munich, Germany

Identification No.: 800481

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. 224196 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 48403/10/2010



Bags, including purses, pocketbooks, wallets, 
handbags; all included in class 18.

תיקים, הכוללים נרתיקים, פנקסים, ארנקים, תיקי יד; הנכללים
כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Velvet Angels, LLC

Address: Costa Mesa, California, U.S.A.

Identification No.: 800661

(a California 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

VELVET ANGELS

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224197 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 48503/10/2010



Bags, backpacks, textile tote bags, messenger bags, 
all purpose sports bags, panniers, seat bags, 
computer bags and handlebar bags

שקים, תרמילי גב, תרמילי נשיאה מטקסטיל, תרמילי שליחים,
תרמילי ספורט רב שימושיים, סלסלות, תרמילי אוכף, תרמילי

מחשבים ותרמילים לכידון

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Trek Bicycle Corporation

Address: Waterloo, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 48074

(Wisconsin 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

BONTRAGER

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224198 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 48603/10/2010



Wines; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bodegas Vega Sicilia, S.A.

Address: Carretera Valladolid-Soria, km. 40, 47359 
Valbuena de Duero (Valladolid), Spain

Identification No.: 57289

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

OREMUS

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224200 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 48703/10/2010



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

Ownersבעלים

Name: Hana Gertler שם: חנה גרטלר

Address: Hanechoshet 4, Tel Aviv, Israel כתובת : הנחושת 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 007457221מספר זיהוי: 007457221

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dafna Lang, Adv.

Address: Hanechoshet 4, Tel Aviv, 69710, Israel

שם: דפנה לנג, עו"ד

כתובת : הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, 69710, מגדלי אור
B, קומה 11, ישראל

אתנה

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224201 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 48803/10/2010



Products made of paper and carton, namely, paper 
bags, envelops, sticks, postcards, posters, book 
covers, and photo albums; office supplies namely, 
writing pads, office pads, documents files, diaries, 
pens, rollerball pens, markers, and folders;education 
and teaching supplies, namely, notebooks and 
exercise books, plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; plastic for merchandise packaging; all 
included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים: שקיות נייר, מעטפות, מדבקות, גלויות,

פוסטרים, עטיפות לספרים ואלבומי תמונות, חומרי משרד;
בלוק לכתיבה ודפדפות נייר, תיקיות למסמכים, יומנים, עטים,
עטים כדוריים, מרקרים, חומרי לימוד והוראה, ספרים, פנקסים,

ספרי תרגול, גיליונות ניילון לעטיפה או לאריזה, פלסטיק
לאריזת סחורות; כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hana Gertler שם: חנה גרטלר

Address:  תל אביב, ישראל4הנחושת , כתובת : הנחושת 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 007457221מספר זיהוי: 007457221

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dafna Lang, Adv.

Address: Hanechoshet 4, Tel Aviv, 69710, Israel

שם: דפנה לנג, עו"ד

כתובת : הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, 69710, מגדלי אור
B, קומה 11, ישראל

אתנה

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224202 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 48903/10/2010



All bags included in class 22. כל השקים והתיקים הנכללים בסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hana Gertler שם: חנה גרטלר

Address:  תל אביב, ישראל4הנחושת , כתובת : הנחושת 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 007457221מספר זיהוי: 007457221

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dafna Lang, Adv.

Address: Hanechoshet 4, Tel Aviv, 69710, Israel

שם: דפנה לנג, עו"ד

כתובת : הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, 69710, מגדלי אור
B, קומה 11, ישראל

אתנה

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224203 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 49003/10/2010



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: Hana Gertler שם: חנה גרטלר

Address:  תל אביב, ישראל4הנחושת , כתובת : הנחושת 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 007457221מספר זיהוי: 007457221

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dafna Lang, Adv.

Address: Hanechoshet 4, Tel Aviv, 69710, Israel

שם: דפנה לנג, עו"ד

כתובת : הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, 69710, מגדלי אור
B, קומה 11, ישראל

אתנה

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224204 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 49103/10/2010



Sporting goods, sports equipment and games; all 
included in class 28.

טובין ספורטיבי, ציוד ספורטיבי ומשחקים; הנכללים כולם בסוג
.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hana Gertler שם: חנה גרטלר

Address:  תל אביב, ישראל4הנחושת , כתובת : הנחושת 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 007457221מספר זיהוי: 007457221

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dafna Lang, Adv.

Address: Hanechoshet 4, Tel Aviv, 69710, Israel

שם: דפנה לנג, עו"ד

כתובת : הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, 69710, מגדלי אור
B, קומה 11, ישראל

אתנה

Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224205 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 49203/10/2010



Cosmetics; face and body creams, lotions, face and 
body; cleaning preparations, soaps, gels, masks; all 
included in class 3.

קרמים לפנים ולגוף, תחליבים, תכשירי ניקוי לפנים, סבונים,
ג'לים, מסיכות פנים; כולם נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ANNA LOTAN LTD. שם: אנה לוטן בע"מ

Address: P.O.B. 166, Or Akiva, 30600, Israel כתובת : ת.ד. 166, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 510781982מספר זיהוי: 510781982

TERRA MUD

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224225 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 49303/10/2010



Cosmetics; face and body creams, lotions, face and 
body; cleaning preparations, soaps, gels, masks; all 
included in class 3.

קרמים לפנים ולגוף, תחליבים, תכשירי ניקוי לפנים, סבונים,
ג'לים, מסיכות פנים; כולם נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ANNA LOTAN LTD. שם: אנה לוטן בע"מ

Address: P.O.B. 166,  ,ישראל30600אור עקיבא , כתובת : ת.ד. 166, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 510781982מספר זיהוי: 510781982

SCALEX

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224226 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 49403/10/2010



Coffee shop and restaurant; all included in class 43. בית קפה ומסעדה; נכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Maor Ezra שם: מאור עזרא

Address: Yoseftal 42, Bat Yam, Israel כתובת : יוספטל 42, בת ים, ישראל

Identification No.: 038033999מספר זיהוי: 038033999

Name: Alon Hazan שם: אלון חזן

Address: Yoseftal 42, Bat Yam, Israel כתובת : יוספטל 42, בת ים, ישראל

Identification No.: 029563954מספר זיהוי: 029563954

Trade Mark No. 224227 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 49503/10/2010



Class: 25 סוג: 25

U.S.A. , 22/10/2009, No. 77854415 ארה"ב , 22/10/2009 , מספר 77854415

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)

Shoes; included in class 25. נעליים; הנכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pepper Gate Footwear, Inc.

Address: 688 New York Drive, Pamona, CA, 91768, 
U.S.A.

Identification No.: 800680

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

Trade Mark No. 224229 מספר סימן

Application Date 23/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 49603/10/2010



מספר סימן

תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 49703/10/2010



Suspension shock absorbers for vehicles, head-rests 
for vehicle seats, automobiles, suspension shock 
absorbers for automobiles, non-skid devices for 
automobiles, hoods for automobiles, bodies for 
automobiles, chains for automobiles, chassis for 
automobiles, bumpers for automobiles, sun-blinds 
adapted for automobiles, anti-theft alarms for 
vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for 
vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for 
vehicle wheels, non-skid devices for vehicle tires, 
torsion bars for vehicles, connecting rods for land 
vehicles (other than parts of motors and engines), 
gear boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol 
tanks, windscreens, vans, lorries, hoods for vehicles, 
hoods for vehicle engines, bodies for vehicles, 
crankcases for land vehicle components (other than 
for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid 
chains, driving chains for land vehicles, transmission 
chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic 
circuits for vehicles, torque converters for land 
vehicles, reduction gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, electric engines for land 
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, 
safety seats for children, for vehicles, gearing for land 
vehicles, hub caps, casings for pneumatic tyres, 
balance weights for vehicle wheels, axles for 
vehicles, axle journals, windshield wipers, brake 
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake 
segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for 
wheel hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), 
vehicle covers, seat covers for vehicles, rims for 
vehicle wheels, engines for land vehicles, driving 
motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, 
windshields, mudguards, vehicle bumpers, 
pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), 
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion 
mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), 
trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs 
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview 
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, 
security harness for vehicle seats, vehicle seats, 
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-
dazzle devices for vehicles, upholstery for vehicles, 
vehicle wheel tyres, windows for vehicles, steering 
wheels for vehicles, vehicles for locomotion by land, 
motor cars; all included in class 12.

בולמי זעזועים של מתלה לכלי רכב, משענות-ראש למושבי כלי
רכב, רכבים, בולמי זעזועים של מתלה לרכבים, התקנים נגד
החלקה לרכבים, מכסים לרכבים, שלדות לרכבים, שרשראות
לרכבים, שסי לרכבים, פגושים לרכבים, סוככי שמש המותאמים
לרכבים, אזעקות נגד גניבה לכלי רכב, אזעקות רוורס לכלי
רכב, צופרים לכלי רכב, נשאי מטען לכלי רכב, צמיגים לגלגלי
כלי רכב, התקנים נגד החלקה לצמיגי כלי רכב, מוטות פיתול
לכלי רכב, טלטלים לכלי רכב יבשתיים (למעט חלקים של
מוטורים ומנועים), קופסאות הילוכים לכלי רכב יבשתיים,

פקקים למיכלי דלק של כלי רכב, מגני רוח, טנדרים, משאיות,
מכסים לכלי רכב, מכסים למנוע לכלי רכב, שלדות לכלי רכב,
תיבות ארכובה למרכיבי כלי רכב יבשתיים (למעט למנועים),
חגורות בטיחות למושבי כלי רכב, שרשראות נגד החלקה,

שרשראות נהיגה לכלי רכב יבשתיים, שרשראות תמסורת לכלי
רכב יבשתיים, שסי כלי רכב, מעגלים הידרוליים לכלי רכב,
ממירי פיתול לכלי רכב יבשתיים, הילוכי הפחתה לכלי רכב

יבשתיים, מאותתי כיוון לכלי רכב, מנועים חשמליים לכלי רכב
יבשתיים, כלי רכב חשמליים, מצמדים לכלי רכב יבשתיים,

מושבי בטיחות לילדים, לכלי רכב, תשלובת גלגלי שיניים לכלי
רכב, צלחות, כיסויים לצמיגים פניאומטיים, משקלים מאזנים
לגלגלי כלי רכב, סרנים לכלי רכב, ז'ורנלי סרנים, מגבי מגני
רוח, ריפודי בלמים לכלי רכב, גשישי בלום, מקטעי בלם לכלי
רכב, בלמים לכלי רכב, רצועות לטבורי  גלגלים, מרימי דופן
אחורי (חלק מכלי רכב יבשתיים), כיסויי כלי רכב, כיסויי מושב

לכלי רכב, חישוקים לגלגלי כלי רכב, מנועים לכלי רכב
יבשתיים, מוטורים לנהיגת כלי רכב יבשתיים, טבורים לגלגלי
כלי רכב, מגני רוח, מגני בוץ, פגושים לכלי רכב, צמיגים

פניאומטיים, משאבות אוויר (אביזרי כלי רכב), דלתות לכלי
רכב, נשאי סקי למכוניות, מנגנוני הנעה לכלי רכב יבשתיים,

קרונות נגררים (כלי רכב), ווי גרירה לקרונות נגררים לכלי רכב,
קפיצים בולמי זעזועים לכלי רכב, קפיצי מתלה לכלי רכב,

מראות אחוריות, גלגלי כלי רכב,  גלגלים חופשיים לכלי רכב
יבשתיים, רתמת בטיחות למושבי כלי רכב, מושבי כלי רכב,
מכוניות ספורט, טרקטורים, מגררות (כלי רכב), רכבות קלות,
גלי תמסורת לכלי רכב יבשתיים, תמסורות לכלי רכב יבשתיים,
טורבינות לכלי רכב יבשתיים, התקנים נוגדי סנוור לכלי רכב,
ריפוד לכלי רכב, צמיגי גלגלים לכלי רכב, חלונות לכלי רכב,
גלגלי הגה לכלי רכב, כלי רכב לתנועה ביבשה, מכוניות

מוטוריות; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

QUICKDROP

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224233 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 49803/10/2010



Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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: 12 סוג: 12

France , 12/05/2009, No. 093650177 צרפת , 12/05/2009 , מספר 093650177

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 49903/10/2010



Pharmaceuticals, namely a cardiovascular 
preparation; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו תכשיר קרדיו-וסקולרי; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biofarma

Address: 22 Rue Garnier, Neuilly-Sur-Seine, 92200, 
France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

קוראלאן

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224234 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 50003/10/2010



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 Vaccines and Diagnostics GmbH & 
Co. KG

Address: Emil-von-Behring-Str. 76, Marburg, Germany

Identification No.: 50995

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

AFLUZEL

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224237 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 50103/10/2010



Agriculture, horticulture and forestry services; all 
included in class 44.

שירותים בקשר לחקלאות, גננות ויערנות; הכלולים כולם בסוג
.44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St., Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Trade Mark No. 224239 מספר סימן

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 50203/10/2010



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, 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

SHIFT

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224242 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 50303/10/2010



Installations for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply; heating apparatus for breeding facilities, 
Included in Class 11

מערכות תאורה, חימום, הפקת קיטור, בישול, קירור, ייבוש,
אוורור, אספקת מים; התקן חימום למקומות טיפוח, הנכללים

בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CENTRE D'ETUDE ET DE REALISATIONS 
D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL, SA

Address: Villeneuve, 47310 Laplume, France

Identification No.: 800669

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. 224245 מספר סימן

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 50403/10/2010



Meat, fish, poultry, meat extracts, preserved, dried 
and cooked vegetables, cheese; all included in Class 
29.

בשר, דגים, עופות, תמציתי בשר, ירקות משומרים, מיובשים
ומבושלים, גבינה; הכל כלול בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

Address: 1441 Gardiner Lane, Louisville, Ky, 40213, 
U.S.A.

Identification No.: 4681

(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

ITWIST

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224247 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 50503/10/2010



Real estate affairs; financial affairs; development, 
financing, leasing, rental, operation and management 
of real estate properties, including shopping centers, 
office buildings, medical office buildings, medical 
research buildings, senior homes; financial and 
consulting services related to real estate; all included 
in class 36.

עסקי נדל"ן; עסקים פיננסיים; פיתוח, מימון, שכירה, השכרה,
תפעול וניהול של נכסי נדל"ן, כולל מרכזי קניות, בנייני משרדים,

בנייני משרדים רפואיים, בנייני מחקר רפואי, בתי אבות;
שירותים פיננסיים ושל יעוץ הקשורים לנדל"ן; הנכללים כולם

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GAZIT-GLOBE LTD. שם:  גזית-גלוב בע"מ

Address: 1 Derech Hashalom St., Tel-Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 1, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 520033234מספר זיהוי: 520033234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 224252 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 50603/10/2010



Orthopaedic implants made of artificial materials; 
Orthopaedic joint implants; surgical instruments for 
use with orthopaedic implants; all included in class 
10.

שתלים אורתופדיים העשויים מחומרים מלאכותיים; שתלי
מפרק אורתופדיים; כלים כירורגיים לשימוש עם שתלים

אורתופדיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DePuy, Inc.

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

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

INSPREE

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224254 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 50703/10/2010



Fund raising for charity, included in Class 36 גיוס הון לצדקה, הנכלל בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: American Friends of Alyn Hospital, Inc.

Address: 51 East 42nd St., Suite 308, New York, New 
York 10017, U.S.A.

Identification No.: 800674

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

Trade Mark No. 224262 מספר סימן

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 50803/10/2010



Pharmaceuticals preparations; namely ophthalmic 
preparations for the treatment of glaucoma; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים; שהם תכשירים של העיניים לטיפול
בגלאוקומה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 766

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFLUTAN

Application Date 23/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224264 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 50903/10/2010



Class: 25 סוג: 25

U.S.A. , 21/04/2009, No. 77/718923 ארה"ב , 21/04/2009 , מספר 77/718923

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, headgear, shirts, pants, shorts, jackets, 
jerseys, sweaters, sweatshirts, sweatpants, hats, 
caps, underwear, and socks; footwear; leather belts; 
textile belts; all included in class 25.

ביגוד, כיסויי ראש, חולצות, מכנסיים, מכנסיים קצרים,
מקטורנים, אפודות, סוודרים, סווצ'רטים, מכנסי התעמלות,
כובעים, קסקטים, הלבשה תחתונה, וגרביים; הנעלה; חגורות

עור; חגורות טקסטיל; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name:  Dansko, LLC

Address: 33 Federal Road, West Grove, Pennsylvania, 
19390, U.S.A.

Identification No.: 800671

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

SOLVEI

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224267 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 51003/10/2010



Fund raising for charity, included in Class 36 גיוס הון לצדקה, הנכלל בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: American Friends of Alyn Hospital, Inc.

Address: 51 East 42nd St., Suite 308, New York, New 
York 10017, U.S.A.

Identification No.: 800674

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

WHEELS OF LOVE

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224268 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 51103/10/2010



Real estate affairs; financial affairs; development, 
financing, leasing, rental, operation and management 
of real estate properties, including shopping centers, 
office buildings, medical office buildings, medical 
research buildings, senior homes; financial and 
consulting services related to real estate; all included 
in class 36.

עסקי נדל"ן; עסקים פיננסיים; פיתוח, מימון, שכירה, השכרה,
תפעול וניהול של נכסי נדל"ן, כולל מרכזי קניות, בנייני משרדים,

בנייני משרדים רפואיים, בנייני מחקר רפואי, בתי אבות;
שירותים פיננסיים ושל יעוץ הקשורים לנדל"ן; הנכללים כולם

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GAZIT-GLOBE LTD. שם:  גזית-גלוב בע"מ

Address: 1 Derech Hashalom St., Tel-Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 1, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 520033234מספר זיהוי: 520033234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 224269 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 51203/10/2010



Business management; business administration; 
office functions; real estate sales management; real 
estate marketing; management and operation 
assistance to real estate businesses; management 
and operation assistance to commercial businesses; 
all included in class 35.

ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; פונקציות משרדיות; ניהול
מכירות נדל"ן; שיווק נדל"ן; סיוע בניהול ותפעול לעסקי נדל"ן;

סיוע בניהול ותפעול לעסקים מסחריים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GAZIT-GLOBE LTD. שם:  גזית-גלוב בע"מ

Address: 1 Derech Hashalom St., Tel-Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 1, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 520033234מספר זיהוי: 520033234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 224278 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 51303/10/2010



Carbonated drinks [refreshing beverages]; isotonic 
beverages; non-alcoholic beverages; energizing 
beverages; fruit drinks and fruit juices; whey 
beverages; vegetable juices  [beverages]; all 
included in class 32.

משקאות מוגזים [משקאות מרעננים]; משקאות איזוטוניים;
משקאות לא אלכוהוליים; משקאות אנרגיה; משקאות פרי ומיצי
פרי; משקאות מי-חלב; מיצי ירקות [משקאות]; הנכללים כולם

בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Address: 24-1, Takada 3-chome,, Toshima-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 800665

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 224280 מספר סימן

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 51403/10/2010



Class: 18 סוג: 18

U.S.A. , 21/04/2009, No. 77/718923 ארה"ב , 21/04/2009 , מספר 77/718923

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)

Handbags; all purpose sports bags; all purpose 
carrying bags; luggage; leather goods and imitation 
leather goods, namely, wallets, briefcases, and 
purses; all included in class 18.

תיקי יד; תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי נשיאה לכל מטרה;
מזוודות מטען; סחורות עור וסחורות חיקוי עור, דהיינו, ארנקים,

תיקי מסמכים, וארנקי נשים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name:  Dansko, LLC

Address: 33 Federal Road, West Grove, Pennsylvania, 
19390, U.S.A.

Identification No.: 800671

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

SOLVEI

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224284 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 51503/10/2010



Business management; business administration; 
office functions; real estate sales management; real 
estate marketing; management and operation 
assistance to real estate businesses; management 
and operation assistance to commercial businesses; 
all included in class 35.

ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; פונקציות משרדיות; ניהול
מכירות נדל"ן; שיווק נדל"ן; סיוע בניהול ותפעול לעסקי נדל"ן;

סיוע בניהול ותפעול לעסקים מסחריים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GAZIT-GLOBE LTD. שם:  גזית-גלוב בע"מ

Address: 1 Derech Hashalom St., Tel-Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 1, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 520033234מספר זיהוי: 520033234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 224287 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 51603/10/2010



Class: 37 סוג: 37

France , 12/05/2009, No. 093650177 צרפת , 12/05/2009 , מספר 093650177

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)

Vehicle repair; air conditioning apparatus installation 
and repair; anti-theft alarm installation and repair; 
vehicle maintenance and repair; vehicle lubrication; 
vehicle cleaning; vehicle wash; retreading of tyres; 
vulcanization of tyres (repair); vehicle polishing; 
rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed; anti-rust treatment for vehicles; repair 
information; vehicle service stations; all included in 
class 37.

תיקון כלי רכב; התקנה ותיקון מכשירי מיזוג אוויר; התקנה
ותיקון אזעקה נגד גנבה; תחזוקה ותיקון כלי רכב; שימון כלי
רכב; ניקוי כלי רכב; רחיצת כלי רכב; חידוש של צמיגים; גיפור
של צמיגים (תיקון); צחצוח כלי רכב; בניה מחדש של מנועים
שנשחקו או נהרסו חלקית; טיפול נגד חלודה לכלי רכב; מידע
לגבי תיקון; תחנות שירות לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

QUICKDROP

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224291 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 51703/10/2010



Class: 35 סוג: 35

France , 12/05/2009, No. 093650177 צרפת , 12/05/2009 , מספר 093650177

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)

Business management of vehicle fleets via electronic 
networks such as internet and extranet 
communicating with vehicle or by the transmission of 
electromagnetic waves; all included in class 35.

ניהול עסקים של ציי כלי רכב דרך רשתות אלקטרוניות כגון
אינטרנט ואקסטרה-נט המתקשרים עם כלי רכב או דרך

העברה של גלים אלקטרומגנטיים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

QUICKDROP

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224295 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 51803/10/2010



Orthopaedic implants made of artificial materials; 
surgical instruments for use with Orthopaedic 
implants; all included in class 10.

שתלים אורתופדיים העשויים מחומרים מלאכותיים; כלים
כירורגיים לשימוש עם שתלים אורתופדיים; הנכללים כולם בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DePuy, Inc.

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

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ATTUNE

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224297 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 51903/10/2010



Class: 11 סוג: 11

Germany , 28/08/2009, No. 302009041201.4 גרמניה , 28/08/2009 , מספר 302009041201.4

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)

Apparatus and machines for steam generating; 
apparatus for distilling; heating and cooling 
installations, apparatus and machines; drying 
installations and machines; machines for the thermal 
treatment of waste materials; furnaces for industrial 
use; solar collectors (heating); all included in class 
11.

מכשירים ומכונות לייצור אדים; מכשירים לזיקוק; מתקנים,
מכשירים ומכונות לחימום וקירור; מתקנים ומכונות לייבוש;
מכונות לטיפול תרמי בחומרי פסולת; כבשנים לשימוש
תעשייתי; קולטי-שמש (חימום); הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ThyssenKrupp AG

Address: Altendorfer Str. 120, 45143 Essen, Germany

Identification No.: 800677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 224299 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 52003/10/2010



Class: 36 סוג: 36

Germany , 28/08/2009, No. 302009041201.4 גרמניה , 28/08/2009 , מספר 302009041201.4

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 affairs, financial sponsoring; real estate 
affairs; leasing services; insurance; all included in 
class 36.

עסקים פיננסיים, נתינת חסות פיננסי; עסקי נכסי דלא ניידי;
שירותי ליסינג; ביטוח; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ThyssenKrupp AG

Address: Altendorfer Str. 120, 45143 Essen, Germany

Identification No.: 800677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 224300 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 52103/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Germany , 28/08/2009, No. 302009041201.4 גרמניה , 28/08/2009 , מספר 302009041201.4

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)

Physical, optical and electronic devices (as far as 
included in class 9); devices for navigation, survey, 
signalling and monitoring; simulator for civil and 
military use; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling of electricity; apparatus for 
recording, transmitting, processing and reproducing 
of sound, images and data; data carriers; data 
processing apparatus and computers; computer 
software; electrical starters for engines; electrical 
cold weather starting devices; electric laser and 
welding apparatus; electrodes as far as included in 
class 9; electrical cables; fire extinguishing 
apparatus; checking apparatus and instruments; 
magnets; measuring apparatus and instruments; 
photovoltaic elements; controlling apparatus and 
instruments; life-saving apparatus; sonar; all included 
in class 9.

התקנים פיזיים, אופטיים ואלקטרוניים (ככל שנכללים בסוג 9);
התקנים לניווט, מחקר, איתות וניטור; סימולטור לשימוש אזרחי
וצבאי; מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, ויסות
ושליטה בחשמל; מכשירים להקלטה, העברה, עיבוד ושחזור
של קול, דמויות ונתונים; נשאי נתונים; מכשירים לעיבוד נתונים
ומחשבים; תוכנת מחשב; מתנעים חשמליים למנועים; התקני
התנעה חשמליים למזג אוויר קר; מכשירים חשמליים של לייזר
והלחמה; אלקטרודות ככל שנכללות בסוג 9; כבלים חשמליים;
מכשירי כיבוי אש; מכשירים וכלים לבדיקה; מגנטים; מכשירים

וכלים למדידה; אלמנטים פוטו-וולטאים; מכשירים וכלים
לבקרה; מכשירים להצלת חיים; סונאר; 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

Trade Mark No. 224305 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 52203/10/2010



Owners

Name: ThyssenKrupp AG

Address: Altendorfer Str. 120, 45143 Essen, Germany

Identification No.: 800677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תשרי תשע"א - 52303/10/2010



Class: 6 סוג: 6

Germany , 28/08/2009, No. 302009041201.4 גרמניה , 28/08/2009 , מספר 302009041201.4

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)

Ores; common metals and their alloys as well as 
products made of the aforementioned metals and 
alloys, as far as included in class 6; cast metal parts; 
metal solder materiel, namely solder wire, solder slat 
made from metal; goods of common metal included 
in class 6, especially fittings, containers, armatures, 
roof panels, facade panels, springs, windows, 
window sills, window frames, forging dies, wire cloth, 
grids, hooks, cramps, bearings, running rails, nails, 
profiles, spatial trussed structures, rings, loops, locks, 
screws, silos, pins, frames for doors and gates, doors 
and gates, supporting framework, stairs, drums, door 
panels, door handles, parts for screw fittings, wall 
panels, angles, fences and parts thereof, accessories 
for the above mentioned goods as far as included in 
class 6; prefabricated members in sandwich 
technique predominantly made of sheet metal for 
industrial, hall and domestic construction; locksmith 
goods and ironmongery; pipes and tubes of metal; 
cable and wires of common metal, non electric; 
transportable buildings of metal; metal building 
materials; scaffoldings and construction forms and 
parts thereof made of metal; railroad tracks and 
points made of metal; railway materials of metal; 
metal derailer and check rails for rail born vehicles; 
all included in class 6.

עופרות; מתכות נפוצות וסגסוגותיהן כמו כן מוצרים העשויים
מהמתכות ומהסגסוגות הנ"ל, ככל שנכללים בסוג 6;  חלקי
מתכת בתבנית; חומר מתכת מולחם, דהיינו חוט מולחם, לוח
מולחם עשוי מתכת; סחורות ממתכת נפוצה שנכללים בסוג 6,

במיוחד מתאמים, קונטיינרים, עוגנים, פנלים לגג, פנלים
לחזיתות, קפיצים, חלונות, אדני חלונות, מסגרות לחלונות,
מטבעת חישול, כיסוי בד לחוטים, רשתות, ווים, מהדקים,
מסבים, מסילות הזזה, מסמרים, פרופילים, מבנים נתמכים
מרחביים, טבעות, לולאות, מנעולים, ברגים, סילו, פינים,

מסגרות לדלתות ולשערים, דלתות ושערים, מסגרות תומכות,
מדרגות,  תופים, פנלים לדלת, ידיות לדלת, חלקים למתאמי
ברגים, פנלים לקיר, זוויות, גדרות וחלקיהן, אביזרים לסחורות
הנ"ל ככל שנכללים בסוג 6; איברים מיוצרים מראש בטכניקת
סנדוויץ' העשויים בעיקר מיריעות מתכת לבנייה תעשייתית,

ציבורית וביתית; סחורות מסגריה ומוצרי ברזל; צינורות וגלילים
ממתכת; כבלים וחוטים ממתכת נפוצה, לא חשמליים; בנייני
מתכת הניתנים להעברה; חומרי בניין ממתכת; פיגומים

ותבניות בנייה וחלקיהם העשויים מתכת; מסילות ופסי-מעבר
עבור רכבת העשויים מתכת; חומרי מסילת רכבת ממתכת;

מוריד מהפסים ממתכת ומעקים עבור כלי רכב הנישאים על גבי
מסילה; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

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. 224306 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 52403/10/2010



Owners

Name: ThyssenKrupp AG

Address: Altendorfer Str. 120, 45143 Essen, Germany

Identification No.: 800677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תשרי תשע"א - 52503/10/2010



Trading cards and stickers; included in class 16. קלפי החלפה ומדבקות; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

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.: 67943

(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

Trade Mark No. 224311 מספר סימן

Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 52603/10/2010



Class: 1 סוג: 1

Germany , 28/08/2009, No. 302009041201.4 גרמניה , 28/08/2009 , מספר 302009041201.4

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; chemicals for use in the 
production of metals and their alloys; fertilizer; 
foundry sands, foundry moulding preparations, 
foundry binding substances; adhesives used in 
industry; all included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה; כימיקלים לשימוש בייצור
מתכות וסגסוגותיהן; דשן; חולות ליציקה, תכשירי עיצוב

ליציקה, חומרי קישור ליציקה; דבקים המשמשים בתעשייה;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ThyssenKrupp AG

Address: Altendorfer Str. 120, 45143 Essen, Germany

Identification No.: 800677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 224312 מספר סימן

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 52703/10/2010



Pita bread wrapped around ingredients consisting 
primarily of one or more of the following - chicken, 
meat (cooked or cured), fish, and/or sauces 
(condiments) for consumption on or off the premises; 
all included in Class 30.

לחם פיתה העוטפת מצרכים שמכילים בעיקר אחד או יותר
מלהלן – עוף, בשר (מבושל או משומר), דגים, ו/או רטבים

(נותני טעם) לאכילה במקום או לא במקום; הכל כלול בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

Address: 1441 Gardiner Lane, Louisville, Ky, 40213, 
U.S.A.

Identification No.: 4681

(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

ITWIST

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224314 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 52803/10/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 21/04/2009, No. 77/718923 ארה"ב , 21/04/2009 , מספר 77/718923

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 stores featuring clothing and footwear; online 
retail stores featuring clothing and footwear; all 
included in class 35.

חנויות קמעונאיות המציגות ביגוד והנעלה; חנויות קמעונאיות
מקוונות המציגות ביגוד הנעלה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name:  Dansko, LLC

Address: 33 Federal Road, West Grove, Pennsylvania, 
19390, U.S.A.

Identification No.: 800671

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

SOLVEI

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224316 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 52903/10/2010



Apparatus and articles for cleaning in general; nylon 
and other types of floor maintenance products 
including scrubbing pads, polishing pads, stripping 
pads, cleaning and finishing pads, polishing brushes, 
scrubbing brushes, folded brushes, flat brushes; 
brushes, including nylon brushes for cleaning and 
finishing surfaces of plywood panels, plastic 
laminates, stainless steel, aluminum and titanium and 
all other surfaces; nylon pads for finishing lacquered 
and synthetic coated surfaces; grill cleaning pads 
and sheets, and all other flexible nylon and other 
synthetic materials for industrial, commercial and 
domestic cleaning, polishing or scouring purposes; 
cleaning cloths and wipes; mops; non-woven web 
material in sheet form for cleaning and finishing all 
types of surfaces; rubber household gloves; 
squeegees; steel wool, sponges, and articles for 
cleaning purposes, in particular scouring, cleaning, 
scrubbing and polishing cloths, sponges and pads; 
brushes for cleaning tanks and containers; brooms; 
dusters; dustpans; scrubbers; lint sheets and lint 
rollers; scouring, cleaning and scrubbing sponges, 
pads and brushes, all featuring handles; dusting 
cloths and mitts; all included in class 21.

מכשירים ופריטים לניקיון באופן כללי; ניילון וסוגים אחרים של
מוצרים אחרים לאחזקת רצפה כולל כריות לקרצוף, כריות

להברקה, כריות ליטוש, כריות לניקוי וגימור, מברשות להברקה,
מברשות לקרצוף, מברשות מקופלות, מברשות שטוחות;

מברשות, כולל מברשות ניילון לניקוי וגימור של משטחי פנלים
מדיקט, למינטות מפלסטיק, פלדת אל חלד, אלומיניום וטיטניום
וכל שאר המשטחים; כריות מניילון לגימור משטחים בציפוי לכה
וציפוי סינטטי; כריות ויריעות לניקוי גריל, וכל שאר ניילון גמיש
וחומרים סינטטיים אחרים למטרות ניקוי, הברקה ומירוק

תעשייתי, מסחרי וביתי; מטליות ומגבונים לניקוי; סמרטוטים;
חומרי רשת לא ארוגים בצורת יריעה לניקוי וגימור כל סוגי
המשטחים; כפפות לשימוש ביתי מגומי; מגבים; צמר פלדה,

ספוגים, ופריטים למטרות ניקוי, במיוחד מטליות, ספוגים וכריות
למירוק, ניקוי, קרצוף והברקה; מברשות לניקוי מיכלים

וקונטיינרים; מטאטאים; מנקי אבק; יעים; מקרצפים; יריעות
למוך ורולרים למוך; ספוגים, כריות ומברשות למירוק, ניקוי

וקרצוף, כולם בעלי ידיות; מטליות וכסיות לניגוב אבק; הנכללים
כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota, 55144, U.S.A.

Identification No.: 53093

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SCOTCH-BRITE

Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224322 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 53003/10/2010



Toys and games; all included in class 28. צעצועים ומשחקים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

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.: 67943

(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

Trade Mark No. 224324 מספר סימן

Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 53103/10/2010



apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; cable and wires, connectors and plugs for 
conducting electricity and electric signals and parts of 
them; fiber optic cable and other components for fiber 
optic techniques; printed circuit boards and electric 
and electronic components; automatic vending 
machines and mechanisms for coin operated 
apparatus and parts of them and automatic goods 
receiving machines and their mechanisms; reverse 
selling machines; all included in class 9

התקנים ומכשירים להולכה, להחלפה, להפיכה, לצבירה,
להסדרה או שליטה של ובחשמל; כבלים וחוטים, מחברים

ופלאגים להולכה של חשמל ושלטים חשמליים וחלקים עבורם;
כבלי סיבים אופטיים ומרכיבים אחרים לטכניקות של סיבים
אופטיים; מעגלים מודפסים ורכיבים חשמליים ואלקטרוניים;
מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים להתקנים בהפעלה

באמצעות מטבעות וחלקים שלהם ומכונות אוטומטיות לקבלת
טובין והמנגנונים שלהם; מכונות במכירה הפוכה; הנכללים כולם

בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Solers Ltd.

Address: 1501 B, World Wide House, 19 Des Voeux 
Road, Hong Kong, Hong Kong

Identification No.: 800681

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

SOLERS

Application Date 23/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224325 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 53203/10/2010



Valves for water pipes not made of metals; valves for 
water pipes made of synthetic material; all included in 
class 20.

שסתומים עבור צינורות מים שלא מיוצרים ממתכות. שסתומים
עבור צינורות מים מיוצרים מחומר סינטטי; נכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Jacob Perlstein שם: יעקב פרלשטיין

Address: Palmach 12, Haifa, 34557, Israel כתובת : פלמ"ח 12, חיפה, 34557, ישראל

Identification No.: 774448מספר זיהוי: 774448

Trade Mark No. 224332 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 53303/10/2010



Valves for water pipes made of metals; valves 
actuated by bowden cable or not by bowden cable; 
all included in class 6.

שסתומים עבור צינורות מים שלא מיוצרים ממתכות; שסתומים
המופעלים על-ידי באודן-כבל או לא על-ידי באודן-כבל; נכללים

בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Jacob Perlstein שם: יעקב פרלשטיין

Address: Palmach 12, Haifa, 34557, Israel כתובת :

Identification No.: 774448מספר זיהוי: 774448

Trade Mark No. 224333 מספר סימן

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 53403/10/2010



Apple seeds, trees and fruits; all included in class 31. זרעים, עצים ופרי תפוחים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI - 
Societa consortile a r.l.

Address: S.S. Romea Km 116 - Loc. Boattone, Fraz. San 
Giuseppe, 44020 Comacchio (Ferrara), Italy

Identification No.: 800683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

MODI'

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224344 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 53503/10/2010



Computer hardware and software in the field of 
computerized data storage; all included in class 9.

חומרת ותוכנת מחשב בתחום של אחסון מידע ממוחשב;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Xsignnet Ltd שם: קסיינט בע"מ

Address: 11 Galgalle Haplada Street, P.O.B. 12696, 
Herzliya, 46722, Israel

כתובת : גלגלי הפלדה 11, ת.ד. 12696, הרצליה, 46722,
ישראל

Identification No.: 512945809מספר זיהוי: 512945809

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

INFINIDAT

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224345 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 53603/10/2010



Topical hair treatment products; hair cleaning 
preparations; all included in class 3.

מוצרים לטיפול חיצוני בשיער; תכשירים לניקוי השיער;
הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GIULIANI S.p.A.

Address: VIA PALAGI 2, MILANO, 20129, Italy

Identification No.: 800687

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

BIOGENINA

Application Date 26/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224348 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 53703/10/2010



Topical hair treatment products; hair cleaning 
preparations; all included in class 3.

מוצרים לטיפול חיצוני בשיער; תכשירים לניקוי השיער;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GIULIANI S.p.A.

Address: VIA PALAGI 2, MILANO, 20129, Italy

Identification No.: 800687

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

TRICOVEL

Application Date 26/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224350 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 53803/10/2010



Polyolefin elastomer; synthetic rubber; polyethlyene 
elastomer; all included in class 17

אלסטומר פוליאולפין; גומי סינטטי; אלסטומר פוליאתילן;
הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LG CHEM, LTD.

Address: 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, 150-
721, Republic of Korea

Identification No.: 800682

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

LUCENE

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224351 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 53903/10/2010



Chemical substances, biogenic amines alone or in 
combination with other substances; all included in 
class 1.

חומרים כימיים, אמינים ביוגניים כשלעצמם או כתרכובת עם
חומרים אחרים; הנכללים כולם בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GIULIANI S.p.A.

Address: VIA PALAGI 2, MILANO, 20129, Italy

Identification No.: 800687

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

BIOGENINA

Application Date 26/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224356 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54003/10/2010



Polyethylene; polypropylene; polyolefin; artificial 
resins; alastics; all included in class 1

פוליאתילן; פוליפרופילן; פוליאולפין; שרפים מלאכותיים;
פלסטיקים; הנכללים כולם בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LG CHEM, LTD.

Address: 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, 150-
721, Republic of Korea

Identification No.: 800682

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

LUCENE

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224362 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54103/10/2010



Dietetic supplements, vitamins/minerals, 
pharmaceutical preparations for care of the skin and 
adnexa of skin; all included in class 5

תוספים דיאטטיים, ויטמינים/מינרלים, תכשירים רוקחיים
לטיפול בעור ובאדנקסה של העור; הנכללים כולם בסוג  5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GIULIANI S.p.A.

Address: VIA PALAGI 2, MILANO, 20129, Italy

Identification No.: 800687

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

TRICOVEL

Application Date 26/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224366 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54203/10/2010



Association services, namely promotion of the care 
and understanding of the needs of disabled persons 
and their families, particularly in the areas of health, 
welfare, special education, recreation, rehabilitation 
and employment; all included in class 42.

שירותי אגודה, דהיינו קידום של הדאגה וההבנה לצרכים של
בני אדם נכים ומשפחותיהם, במיוחד בתחומים של בריאות,
רווחה  חינוך מיוחד, בילויים, שיקום ותעסוקה; כולם כלולים

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EASTER SEALS, INC.

Address: 233 S.Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60606, 
U.S.A.

Identification No.: 70657

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

EASTER SEALS

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224367 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54303/10/2010



Turbines other than for land vehicles, and 
components and structural parts thereof; reverse 
osmosis pumps, centrifugal pumps, plunger pumps 
and components and structural parts thereof; work 
exchangers and components and structural parts 
thereof; work exchangers and components and 
structural parts thereof; and valves being parts of 
machines, spool valves, rotary valves, valves used in 
energy recovery equipment and components and 
structural parts thereof; all included in class 7.

טורבינות שאינן עבור כלי רכב יבשתיים, ורכיבים וחלקים
מובנים עבורן; משאבות אוסמוזה הפוכה, משאבות

צנטריפוגיות, משאבות בוכנה טובלנית ורכיבים וחלקים מובנים
עבורן; מחליפי עבודה ורכיבים וחלקים מובנים עבורם;

ושסתומים שאינם חלקים של מכונות, שסתומי סליל, שסתומי
סיבוב, שסתומים המשמשים בציוד השבת אנרגיה ורכיבים

וחלקים מובנים עבורם; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FLOWSERVE HOLDINGS, INC.

Address: 5215 N. O'Connor Blvd., Suite 2300,, Irving, 
Texas, 75039, U.S.A.

Identification No.: 70658

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 7 סוג: 7

U.S.A. , 04/09/2009 ארה"ב , 04/09/2009

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)

CALDER

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224368 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54403/10/2010



Energy recovery, water treatment and purification 
equipment, including reverse osmosis filtration units 
for desalinating seawater and freshwater; pumps, 
control valves, work exchangers, water strainers and 
components and structural parts thereof; all included 
in class 11.

ציוד השבת אנרגיה, טיפול במים וטיהור מים, הכולל יחידות
סינון אוסמוזה הפוכה עבור התפלת מי ים ומים מתוקים;

משאבות, שסתומי בקרה, מחליפי בעבודה, מסנני מים ורכיבים
וחלקים מובנים עבורם; כולם כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FLOWSERVE HOLDINGS, INC.

Address: 5215 N. O'Connor Blvd., Suite 2300,, Irving, 
Texas, 75039, U.S.A.

Identification No.: 70658

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 11 סוג: 11

U.S.A. , 04/09/2009 ארה"ב , 04/09/2009

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)

CALDER

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224369 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54503/10/2010



Energy recovery equipment, including work 
exchangers and components and structural parts 
thereof; all included in class 7.

ציוד השבת אנרגיה, הכולל מחליפי עבודה ורכיבים וחלקים
מובנים עבורם; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FLOWSERVE HOLDINGS, INC.

Address: 5215 N. O'Connor Blvd., Suite 2300,, Irving, 
Texas, 75039, U.S.A.

Identification No.: 70658

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 7 סוג: 7

U.S.A. , 04/09/2009 ארה"ב , 04/09/2009

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)

DWEER

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224370 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54603/10/2010



Valves being parts of machines, spool valves, valves 
used in energy recovery equipment, and components 
and structural parts thereof; all included in class 7.

שסתומים שהינם חלקים של מכונות, שסתומי סיבוב, שסתומים
המשמשים בציוד השבת אנרגיה ורכיבים וחלקים מובנים

עבורם; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FLOWSERVE HOLDINGS, INC.

Address: 5215 N. O'Connor Blvd., Suite 2300,, Irving, 
Texas, 75039, U.S.A.

Identification No.: 70658

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 7 סוג: 7

U.S.A. , 04/09/2009 ארה"ב , 04/09/2009

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)

ROVA

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224372 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54703/10/2010



Central security, control and monitoring system for 
water systems, which collects data from scattered 
systems and sensors, translates the data to a 
common language, analyzes the data and 
accordingly activates a decision support system 
which in turn activates an array of alarms, 
recommendations and orders for actions which 
minimize potential damage; the system is connected 
to operative components in the water system, which 
can be used to affect a contamination event by 
means of isolating the contaminated area, shifting the 
contamination, treating the contaminated water, etc; 
all included in class 9.

מערכת אבטחה, שליטה ובקרה מרכזית למערכות מים,
האוספת מידע מהמערכות והסנסורים הפזורים בשטח, ממירה
אותם לשפה אחידה, מנתחת אותם ומפעילה לאור התוצאות

מערכת תומכת החלטה אשר מפעילה מערך התראות, המלצות
ופקודות לנקיטת הפעולות הנדרשות למזעור נזקים

פוטנציאליים; המערכת מקושרת גם לאותם רכיבים תפעוליים
במערכת המים, אשר באמצעותם ניתן להשפיע על אירוע זיהום
מים באמצעות בידוד גזרת הזיהום, הסטה של הזיהום, טיפול

במים המזוהמים וכו'; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WHITEWATER SECURITY LTD. שם: ווייטווטר סקיוריטי בע"מ

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021, ישראל

Identification No.: 514007095מספר זיהוי: 514007095

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Borochov, Korakh & Co,  Advs.

Address: Clal Atidim Tower, P.O.B. 58100, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: בורוכוב, קורח ושות', עו"ד

כתובת : מגדל כלל עתידים, ת.ד. 58100, תל אביב, 61580,
ישראל

WaterWall

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224377 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54803/10/2010



Silver and golden jewelry with precious and semi-
precious stones, original design; all included in class 
14.

תכשיטים מכסף, זהב עם אבנים יקרות וחצי יקרות (אבני חן)
בעיצובים מיוחדים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Maslakov Victoria שם: מסלקוב ויקטוריה

Address: P.O.B. 550, Petach Tikva, 49104, Israel כתובת : ת.ד. 550, פתח תקוה, 49104, ישראל

Identification No.: 319645560מספר זיהוי: 319645560

WOW - LISA

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224382 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 54903/10/2010



Soaps, skin cleansers, perfumery, essential oils, 
cosmetics and non-medicated skin care preparations; 
all included in class 3.

סבונים, תחליבים לניקוי העור, בשמים, שמנים אתריים,
תמרוקים ותכשירים לטיפוח העור שאינם תרופתיים; כולם

נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BRITNEY SPEARS

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

Identification No.: 50661

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

BRITNEY SPEARS

Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224383 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 55003/10/2010



Tabacco; smoker's articles; cigars; matches; included 
in class 34.

טבק, צרכי מעשנים, סיגרים, גפרורים; הנכללים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OETTINGER IMEX AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 36053

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: 34 סוג: 34

Switzerland , 17/04/2009, No. 590286 שוויץ , 17/04/2009 , מספר 590286

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)

CAMACHO

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224385 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 55103/10/2010



Orthopedic aids for the foot, namely orthotics; 
included in class 10.

עזרי תמיכה לכף הרגל, דהיינו אביזרי יישור; הנכללים בסוג
.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Aetrex Worldwide, Inc.

Address: 414 Alfred Avenue, Teaneck, New Jersey, 
07666, U.S.A.

Identification No.: 70660

(New Jersey 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

AETREX

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224386 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 55203/10/2010



Footwear, insoles and heel cushions; included in 
class 25.

הנעלה, סוליות וכריות לעקבים; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Aetrex Worldwide, Inc.

Address: 414 Alfred Avenue, Teaneck, New Jersey, 
07666, U.S.A.

Identification No.: 70660

(New Jersey 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

AETREX

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224387 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 55303/10/2010



Class: 28 סוג: 28

Canada , 15/05/2009 קנדה , 15/05/2009

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)

Toys, games and playthings; dolls, doll clothing, doll 
fashion accessories and doll accessories; all included 
in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; בובות, בגדים לבובות, אביזרי
אופנה לבובות ואביזרים לבובות; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DANIELA

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224388 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 55403/10/2010



Toys, games and playthings; dolls and accessories 
therefor; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; בובות ואביזרים לבובות;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HAYDEN

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224389 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 55503/10/2010



Toys, games and playthings; dolls and accessories 
therefor; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; בובות ואביזרים לבובות;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SOPHIE

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224390 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 55603/10/2010



Toys, games and playthings; dolls and accessories 
therefor; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; בובות ואביזרים לבובות;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ALEXIS

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224391 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 55703/10/2010



Toys, games and playthings; dolls and accessories 
therefor; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; בובות ואביזרים לבובות;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KATIE

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224392 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 55803/10/2010



Class: 28 סוג: 28

Canada , 19/05/2009 קנדה , 19/05/2009

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)

Toys, games and playthings; dolls, doll clothing, doll 
fashion accessories and doll accessories; all included 
in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; בובות, בגדים לבובות, אביזרי
אופנה לבובות ואביזרים לבובות; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 224393 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 55903/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Canada , 19/05/2009 קנדה , 19/05/2009

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)

Computer games and on-line computer games; 
computer game accessories; pre-recorded DVDs; all 
included in class 9.

משחקי מחשב ומשחקי מחשב מקוונים; אביזרים למשחקי
מחשב; די.וי.די מוקלטים מראש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 224394 מספר סימן

Application Date 14/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 56003/10/2010



Class: 3 סוג: 3

France , 27/05/2009, No. 09/3653101 צרפת , 27/05/2009 , מספר 09/3653101

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)

Anti-aging cosmetic products; all included in class 3. מוצרי אנטי אייג'ינג קוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VAX'IN FOR YOUTH

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224395 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 56103/10/2010



Shopping center, commerce and office services; all 
included in class 35.

שירותי מרכז קניות, מסחר ומשרדים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Azrieli Group Ltd שם: קבוצת עזריאלי בע"מ

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510960719מספר זיהוי: 510960719

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

Trade Mark No. 224396 מספר סימן

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 56203/10/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 13/04/2009, No. 77/648721 ארה"ב , 13/04/2009 , מספר 77/648721

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, namely, encoders, video and 
audio input processors and embedded software for 
use in the compression and decompression of video 
and audio data; all included in class 9.

חומרת מחשב, דהיינו, מקודדים, מעבדי קלט של וידאו ואודיו,
ותוכנה משולבת חומרה לצורך דחיסה ופתיחת דחיסה של

נתוני וידאו ואודיו; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harmonic Inc.

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

Identification No.: 67809

(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

ELLIPSE

Application Date 13/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224397 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 56303/10/2010



Eggs, milk (in any form), butter, cream, cheeses and 
cheese specialities, yoghurts, milk proteins and 
lactoserum and other milk products, milk beverages; 
all included in Class 29.

ביצים, חלב (בכל צורה), חמאה, שמנת, גבינות וגבינות
מיוחדות, יוגורטים, חלבוני חלב וסרום חלב ומוצרי חלב אחרים,

משקאות חלביות; הכל כלול בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fromageries Bel

Address: 16 Boulevard Malesherbes, Paris, 75008, 
France

Identification No.: 2114

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

Trade Mark No. 224404 מספר סימן

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 56403/10/2010



Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoker's 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומיוצר, אביזרים וגפרורים למעשנים;
הנכללים כולם 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

Trade Mark No. 224405 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 56503/10/2010



Cosmetics; non-medicated preparations for the care 
of hair, hands, feet and nails; nail treatment creams 
and gels [cosmetics]; nail cream, nail enamel; nail 
glitter, nail gloss, nail polish; permanent acryclic 
nails; artificial and false nails; glaze and glue for 
strengthening nails; nail hardener; nail varnish; nail 
varnish remover (cosmetics), nail enamel, glitter, 
gloss and polish remover; adhesives for false 
eyelashes, hair and nails; powder for forming 
sculpted finger nail extensions and tips; all included 
in class 3.

קוסמטיקה; תכשירים שאינם מכילים תרופה לטיפול בשיער,
ידיים, כפות רגליים וציפורניים; קרמים וג'לים לטיפול בציפורנים

(קוסמטיקה); קרם לציפורנים, לק לציפורניים; נצנצים
לציפורנים, הברקה לציפורנים, פוליש לציפורנים; ציפורני

אקריליק קבועים; ציפורניים מלאכותיות ומזויפות; ציפוי ודבק
לחיזוק הציפורניים; מקשיח ציפורנים; ציפוי לציפורנים; מסיר
ציפוי לציפורנים (קוסמטיקה), לק לציפורניים, מסיר נצנצים,

פוליש וברק; דבק לריסים מלאכותיות,שיער, וציפורניים; אבקה
ליצירת ארכות מפוסלות לציפורנים וקצוות; הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'ONGLERIE

Address: 31 avenue de Canteranne, 33600 PESSAC, 
33600, France

Identification No.: 800693

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. 224406 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 56603/10/2010



Class: 3 סוג: 3

Germany , 24/06/2009, No. 302009036935 גרמניה , 24/06/2009 , מספר 302009036935

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, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי  לטיפוח הגוף והיופי,
תרחצים לשיער, משחות שיניים

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

אם 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. 224407 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 56703/10/2010



Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; production of entertainment shows and 
interactive programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

הפקה, הצגה, הפצה,  והשכרה של  סרטי קולנוע; הפקה,
הצגה, הפצה, והשכרה של תוכניות טלוויזיה ורדיו; הפקה,
הצגה, הפצה, והשכרה של הקלטות של מוזיקה ווידאו;
אינפורמצית בידור; הפקה של תוכניות בידור ותוכניות

אינטרקטיביות  להפצה דרך הטלוויזיה, כבלים, לווין, מדית
שמע ווידאו, מחסניות, דיסקי לייזר,  דיסקי מחשבים ואמצעים
אלקטרונים; הפקה ואספקה  של בידור, חדשות ואינפורמציה

דרך רשתות תקשורת ומחשב; שירותי פארק שעשועים
ופארקים נושאיים; שירותי חינוך ובידור הניתנים בפארקי
שעשועים או קשורים לפארקי שעשועים; מופעי במה חיים;
הצגה של מופעים חיים; הפקות תאטרון; שירותי בדרן; הכל

כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DAN DIMANT שם: דן דימנט

Address: 115 Jabotinsky Street, Tel Aviv 62198, 62198, 
Israel

כתובת : רחוב זבוטינסקי 115, תל אביב-יפו, 62198, ישראל

Identification No.: 200158194מספר זיהוי: 200158194

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. 224408 מספר סימן

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 56803/10/2010



Office and business space rental, Leasing of real 
estate, Real estate management, Rent collection;  all 
included in class 36

השכרת שטחי משרדים ועסקים, השכרת נדל"ן, ניהול נדל"ן,
גביית דמי שכירות; הנכללים כולם בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: S.E. TONGA LTD שם: ש.א. טונגה בע"מ

Address: 12 Saharov Street, New Industrial Area, Rishon 
Letzion, 75707, Israel

כתובת : סחרוב 12, א.ת. חדש, ראשון לציון, 75707, ישראל

Identification No.: 513606889מספר זיהוי: 513606889

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Trade Mark No. 224409 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 56903/10/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 30/04/2009, No. 77726285 ארה"ב , 30/04/2009 , מספר 77726285

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 
immunological and inflammatory diseases and for 
use in chemotherapy treatment; pharmaceutical 
preparations used for the treatment of cancer; all 
included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלות חיסוניות ודלקתיות
ולשימוש בטיפול כימותרפי; תכשירים פרמצבטיים לשימוש

בטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cell Therapeutics, Inc.

Address: Seattle, Washington, U.S.A.

Identification No.: 51210

(Washington 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

PIXUVRI

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224410 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 57003/10/2010



All goods included in class 32. כל הסחורות הנכללות בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Soira Investments Limited

Address: Road Town, Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 800694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

DOBRIY

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224411 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 57103/10/2010



Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; 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

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק,

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים;

גפרורים

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Switzerland , 07/10/2009, No. 61077/2009 שוויץ , 07/10/2009 , מספר 61077/2009

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: 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

Trade Mark No. 224412 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 57203/10/2010



Class: 1 סוג: 1

Germany , 24/06/2009, No. 302009036934 גרמניה , 24/06/2009 , מספר 302009036934

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)

Chemical products for industrial purposes for the 
production of cosmetic products.

תכשירים כימיים בשימוש בתעשייה לייצור תכשירים קוסמטיים

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

3D-SCULPT

Application Date 26/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224418 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 57303/10/2010



Water heaters; bakers' ovens; gas burners; hot 
plates; microwave ovens (cooking apparatus); 
extractor hoods for kitchens; hydrants; bath tubs; 
wash-hand basins (parts of sanitary installations); 
washing coppers; hand drying apparatus for 
washrooms; toilet seats; shower cubicles (enclosures 
(am.)); sinks; urinals (sanitary fixtures); bath 
installations; showers; disinfectant apparatus; all 
included in class 11.

מחממי מים ;תנורי אופים; מבערי גז; כיריים לחימום; תנורי
מיקרוגל (מתקן לבישול); קולטי אדים למטבחים; ברזי שריפה;
אמבטיות; כיורים לשטיפת ידיים (חלקים מהתקנים סניטריים);
סירי נחושת לשטיפה; מתקנים לייבוש ידיים בחדרי שירותים;

מושבים לכיסאות; תאי מקלחת (תאים סגורים); כיורים,
משתנות (מתקן סניטרי); התקנים לאמבטיות; מקלחות;

מתקנים לחיטוי; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DE&E Holding Group Co., Ltd.

Address: Xiaoshan, Hangzhou City, Zhejiang Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 800689

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 224419 מספר סימן

Application Date 26/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 57403/10/2010



Beauty care services especially services for the care 
of the nails; manicurist services; placing of false 
nails; beauty-salon services; beauty treatment 
services, especially for nails; cosmetic treatment for 
the nails; all included in class 44.

שירותי טיפול יופי בעיקר שירותים לטיפול בציפורניים; שירותי
מניקוריסט; הנחה של ציפורניים מלאכותיות; שירותי סלון יופי;

שירותי טיפול יופי, בעיקר לציפורניים, טיפול קוסמטי
לציפורניים; הכל כלול בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'ONGLERIE

Address: 31 avenue de Canteranne, 33600 PESSAC, 
33600, France

Identification No.: 800693

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. 224420 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 57503/10/2010



Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; production of entertainment shows and 
interactive programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

הפקה, הצגה, הפצה,  והשכרה של  סרטי קולנוע; הפקה,
הצגה, הפצה, והשכרה של תוכניות טלוויזיה ורדיו; הפקה,
הצגה, הפצה, והשכרה של הקלטות של מוזיקה ווידאו;
אינפורמצית בידור; הפקה של תוכניות בידור ותוכניות

אינטרקטיביות  להפצה דרך הטלוויזיה, כבלים, לווין, מדית
שמע ווידאו, מחסניות, דיסקי לייזר,  דיסקי מחשבים ואמצעים
אלקטרונים; הפקה ואספקה  של בידור, חדשות ואינפורמציה

דרך רשתות תקשורת ומחשב; שירותי פארק שעשועים
ופארקים נושאיים; שירותי חינוך ובידור הניתנים בפארקי
שעשועים או קשורים לפארקי שעשועים; מופעי במה חיים;
הצגה של מופעים חיים; הפקות תאטרון; שירותי בדרן; הכל

כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DAN DIMANT שם: דן דימנט

Address: 115 Jabotinsky Street, Tel Aviv 62198, 62198, 
Israel

כתובת : רחוב זבוטינסקי 115, תל אביב-יפו, 62198, ישראל

Identification No.: 200158194מספר זיהוי: 200158194

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

GROOVYMALS

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224421 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 57603/10/2010



Class: 3 סוג: 3

Germany , 24/06/2009, No. 302009036934 גרמניה , 24/06/2009 , מספר 302009036934

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, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי  לטיפוח הגוף והיופי,
תרחצים לשיער, משחות שיניים

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

3D-SCULPT

Application Date 26/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224424 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 57703/10/2010



Footwear and Apparel, included in Class 25 הנעלה והלבשה, הנכללות בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.

Address: 20 Guest Street, Boston, Massachusetts, 
02135, U.S.A.

Identification No.: 14473

(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

PF FLYERS

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224425 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 57803/10/2010



All goods included in class 32. כל הסחורות הנכללות בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Soira Investments Limited

Address: Road Town, Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 800694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 224428 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 57903/10/2010



Telephone sets; Wireless Telephone Sets; Portable 
communications apparatus namely Handsets, Walki-
Talkies, Satellite Telephones and Personal digital 
assistants [PDA]; Mobile phones; MPEG audio layer-
3 [MP3] players; Television receivers; Universal 
Serial Bus [USB] drives; Digital Media Broadcasting 
[DMB] players; Headsets for mobile phones; Portable 
Chargers for electric batteries; Monitors for computer; 
Lap Top computers; Computers; Digital Versatile 
Disc [DVD] players; Portable hard disk drives; 
Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication; 
Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; Software for mobile phones; 
Digital Versatile Disc  [DVD] players for Home 
theaters; Speakers for Home theaters; Audio-Video 
[AV] receivers for Home theaters; Projectors for 
Home theaters; all included in class 9.

מערכות טלפונים; מערכות טלפונים אלחוטיים;  מתקן תקשורת
נייד בייחוד שפורפרות, ווקי טוקי, טלפונים לווינים ועוזר אישי
דיגיטלי [PDA]; טלפונים ניידים; נגני קובץ וידאו או קול דחוס

3-שכבות ]MP3]; מקלטי טלוויזיה; כונן העברת נתונים
;[DMB] נגני שידור מדיה דיגיטלית ;[USB] אוניברסלי
שפורפרות לטלפונים ניידים; מטענים ניידים לבטריות

חשמליות; מוניטורים למחשבים; מחשבים ניידים; מחשבים;
נגני דיסקי דיוידי [DVD]; כונן דיסק קשיח נייד; התקן להקלטה,
העברה או שיעתוק של קול או דמות לשימוש בטלקומניקציה;
התקן להקלטה, העברה או  שיעתוק של קול או דמות; תוכנה
לטלפונים ניידים; נגני דיסקי דיוידי [DVD] לקולנועים בייתים;
רמקולים לקולנועים בייתים; מקלטי קול-וידאו לקולנועים
בייתים; מקרנים לקולנועים בייתים; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 800389

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

Democratic People's Republic of Korea , 30/04/2009, 
No. 40-2009-0020142

צפון קוריאה , 30/04/2009 , מספר 40-2009-0020142

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)

INFINIA

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224429 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 58003/10/2010



Furniture; beds; sofas; sideboards; filing cabinets; 
showcases (furniture); cupboards; medicine cabinets; 
lockers; tablets; all included in class 20.

ריהוט; מיטות; ספות; מזנונים; שידות לתיוק; תיבות תצוגה
(ריהוט); ארונות; שידות לתרופות; מנעולים; לוחות; הנכללים

כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DE&E Holding Group Co., Ltd.

Address: Xiaoshan, Hangzhou City, Zhejiang Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 800689

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 224430 מספר סימן

Application Date 26/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 58103/10/2010



optical apparatus and instruments; glasses;  all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בראיה, משקפים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: VISAL LINGERIE LTD שם: ויסאל הלבשה תחתונה בע"מ

Address: Lamerhav 83, Ramat Hasharon, 47226, Israel כתובת : למרחב 83, רמת השרון, 47226, ישראל

Identification No.: 513960765מספר זיהוי: 513960765

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ayelet Vinik, Adv.

Address: P.O.B. 10267, Ramat Gan, 52002, Israel

שם: איילת ויניק, עו"ד

כתובת : ת.ד. 10267, רמת גן, 52002, ישראל

ויסאל
Visal

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224433 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 58203/10/2010



clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים בסוג 9.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: VISAL LINGERIE LTD שם: ויסאל הלבשה תחתונה בע"מ

Address: Lamerhav 83, Ramat Hasharon, 47226, Israel כתובת : למרחב 83, רמת השרון, 47226, ישראל

Identification No.: 513960765מספר זיהוי: 513960765

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ayelet Vinik, Adv.

Address: P.O.B. 10267, Ramat Gan, 52002, Israel

שם: איילת ויניק, עו"ד

כתובת : ת.ד. 10267, רמת גן, 52002, ישראל

ויסאל
Visal

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224434 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 58303/10/2010



Mobile phones; computer displays; hard disc drives; 
integrated circuit (IC) recorders; televisions; home 
theater products, namely television sets, DVD 
players/recorders, hard disc drive audio/video 
players/recorders, audio players/recorders; AV 
amplifier, speakers, DVD players/ DVD recorders; 
optical disc players and recorders for audio and 
video; camcorders; digital still cameras; portable 
digital audio players; stereo systems; car audio 
systems; car navigation systems; game apparatus 
(adapted for use with an external display screen or 
monitor) for home use; game apparatus (adapted for 
use with an external display screen or monitor) for 
professional use; personal computers; electric 
communication apparatus terminals; applications 
software for electric communication apparatus 
terminal; all included in class 9.

טלפונים ניידים; מסכי מחשב; כונני דיסק קשיח; מקליטי
מעגלים משולבים; טלויזיות; ציוד קולנוע ביתי, שהוא, מכשירי
טלויזיה, נגני/מקליטי DVD, כונני דיסק קשיח לניגון/הקלטת

אודיו/וידאו, נגני/מקליטי אודיו; מגבר אודיו-וידאו, רמקולים, נגני
DVD / מקליטי DVD; נגני ומקליטי דיסק אופטי לאודיו ווידאו;
מצלמות וידאו; מצלמות סטילס דיגיטליות; נגני אודיו דיגיטליים
ניידים; מערכות סטריאו; מערכות אודיו לרכב; מערכות ניווט
לרכב; התקני משחק (המותאמים לשימוש עם מסך תצוגה
חיצוני או מוניטור) לשימוש מקצועי; מחשבים אישיים; מסופי
התקני תקשורת אלקטרונית; ישומי תוכנה למסופי התקני

תקשורת אלקטרונית; 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

LDAC

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224435 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 58403/10/2010



Bandages, plasters and dressings; all included in 
class 5.

תחבושות, פלסטרים ותחבושות תמיכה; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mölnlycke Healthcare AB

Address: Gamlestadsvägen 3 C, Göteborg, 402 52, 402 
52, Sweden

Identification No.: 800697

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

AVANCE

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224436 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 58503/10/2010



Inks, powders and particles included in class 2 for 
use with photocopiers, printers, scanners and 
facsimile machines; dry inks; solid inks; printers' inks; 
inks contained in cartridges; solid ink cartridges; 
toners; cartridges filled with toner; all included in 
class 2.

דיו, אבקות וחלקיקים הנכללים בסוג 2 לשימוש עם מכונות
צילום, מדפסות, סורקים ומכונות פקס; דיו יבש; דיו מוצק; דיו
למדפסות; דיו המוכל במחסניות; מחסניות דיו מוצק; טונרים;

מחסניות מלאות בטונר; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Xerox Corporation

Address: 45 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut, 06856
-4505, U.S.A.

Identification No.: 68132

(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

COLORQUBE

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224437 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 58603/10/2010



Hand-held games with liquid crystal displays; all 
included in class 28.

משחקים המוחזקים ביד בעלי תצוגת קריסטל נוזלי; 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

LDAC

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224439 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 58703/10/2010



Class: 5 סוג: 5

Switzerland , 03/08/2009, No. 589801 שוויץ , 03/08/2009 , מספר 589801

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, pulmonary, and inflammatory 
diseases, as well as for the treatment of cancer; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות קרדיו-וסקולאריות, ריאתיות
וזיהומיות, כמו כן לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 800696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

REEOVEER

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224441 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 58803/10/2010



Class: 5 סוג: 5

Switzerland , 03/08/2009, No. 589800 שוויץ , 03/08/2009 , מספר 589800

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, pulmonary, and inflammatory 
diseases, as well as for the treatment of cancer; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות קרדיו-וסקולאריות, ריאתיות
וזיהומיות, כמו כן לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 800696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

STAYVEER

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224442 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 58903/10/2010



Image projectors; photocopying apparatus; scanners; 
printers; fax machines; ink jet printers; laser printers 
and in-line document finishing apparatus and 
instruments; collators; photosensitive drums and 
photosensitive elements for office machines; 
apparatus for fusing powder images onto paper in 
connection with electrophotographic machines; 
thermic copying apparatus for fusing powder images 
onto paper; multifunctional devices which incorporate 
any combination of copier, facsimile, scanner and 
printer functions; apparatus and instruments, all for 
communication, transmission, monitoring and control; 
computers; optical storage and retrieval media; 
keyboards for use with computers and print out 
apparatus;  software for optical character recognition; 
software for scanning images and documents; 
software for image processing, software for 
document management, software for network 
transmission and management, computer software 
for document production and reproduction; software 
for report generation, software for workflow 
management; computer server software; software for 
managements and operation of printers and printer 
networks, software for data merging; software for 
diagnostics and troubleshooting; production printer 
controllers; software for managing transactional data 
printing; parts, fittings for all the aforesaid goods; all 
included in class 9.

מקרני דמות; מכשירי צילום; סורקים; מדפסות; מכונות פקס;
מדפסות הזרקת דיו; מדפסות לייזר ומכשירים וכלים לגימור

מסמך רציף; ממייני ניירות; תופים רגישים לאור ויסודות רגישים
לאור למכונות משרדיות; מכשירים להתכת דמויות אבקה על
נייר בהקשר למכונות אלקטרופוטוגרפיות; מכשירי צילום

תרמיים להתכת דמויות אבקה על נייר; התקנים רב תפקודיים
שמשלבים כל צירוף של פונקציות מכונת צילום, פקסימיליה,

סורק ומדפסת; מכשירים וכלים, כולם לתקשורת, העברה, ניטור
ופיקוח; מחשבים; מדיה אופטית לאחסון ואחזור; מקלדות

לשימוש עם מחשבים ומכשירי הדפסה; תכנה לזיהוי תו אופטי;
תכנה לסריקת דמויות ומסמכים; תכנה לעיבוד דמות, תכנה
לניהול מסמך, תכנה להעברה וניהול רשת, תכנת מחשב
ליצירה ושחזור מסמך; תכנה ליצירת דוחות, תכנה לניהול
זרימת עבודה; תכנת שרת מחשב; תכנה לניהול ותפעול

מדפסות ורשתות מדפסת, תכנה למיזוג מידע; תכנה לאבחון
ואיתור תקלות; בקרי ייצור מדפסת; תכנה לניהול הדפסת
נתונים עסקתיים; חלקים, אביזרים לכל הסחורות הנאמרות

לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Xerox Corporation

Address: 45 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut, 06856
-4505, U.S.A.

Identification No.: 68132

(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

COLORQUBE

Application Date 28/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224443 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 59003/10/2010



Socks; ankle socks; anti-perspirant socks; stockings; 
hosiery; soles; compression socks, shape wear,  
pantyhose, wrist support, foot cover, toe cover, waist 
support, back support, foot liner, massaging sole 
made of textile, Arch pad, heel pad, sole pad, bunion 
protection made of textile, heel protection made of 
textile.

גרבים, גרבי קרסול, גרבי  אנטי-זיעה , גרבונים, לבנים, סוליות,
גרבי לחץ, מעצבי גוף, גרבי ניילון, תומכי מפרק, כיסוי רגל,
כיסוי אצבעות, תומך מותן, תומך גב, סוליות מסז' עשויות
מטקסטיל , רפידות לקשת כף הרגל, רפידות לעקב, רפידות

לסוליות, מגן יבלות עשוי  מטקסטיל , מגן עקב עשוי  מטקסטיל

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. שם: דלתא גליל תעשיות בע"מ

Address: Rosh Hayin, Israel כתובת : ראש העין, ישראל

Identification No.: 67306מספר זיהוי: 67306

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. 224445 מספר סימן

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 59103/10/2010



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); תכשירים לאיפור; 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: 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

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

אם 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. 224447 מספר סימן

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 59203/10/2010



Class: 14 סוג: 14

Germany , 27/04/2009 גרמניה , 27/04/2009

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)

Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, 
boxes of precious metals for watches and jewellery; 
all goods included in class 14.

חפתים, סיכה מהדקת לעניבות, טבעות, צמידים, עגילים,
מחרוזות, סיכות נוי (תכשיטים), מחזיקי מפתחות; שעוני יד,
מדי זמן, שעונים, רצועות לשעוני יד, צמידים לשעוני יד,

קופסאות ממתכות יקרות לשעוני יד ותכשיטים; כל הסחורות
נכללות בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lange Uhren GmbH

Address: Glashuette, Germany

Identification No.: 44646

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LANGE ZEITWERK

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224448 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 59303/10/2010



Computers, hardware equipment therefore, cards 
and connecting parts, educational programs and 
games, cellular telephones, digital switch boards, 
palm computers, professional programs, digital 
cameras, expendable equipment, namely, ink heads 
and recordable CD's; all included in class 9.

מחשבים, ציוד חומרה נלווה (מדפסות, צורבים, סורקים,
מסכים), כרטיסים וחלקי חיבור, אינטרנט ומוצרים נילווים,

מולטימדיה
(משחקים, לומדות), טלפונים סלולרים, מרכזיות דיגיטאליות,
מחשבי כף יד, תוכנות מקצועיות, מצלמות דיגיטאליות, ציוד

מתכלה דהיינו:
ראשי דיו ומדיות לצריבה; הכל נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BUG MULTISYSTEM LTD. שם: באג מולטיסיסטם בע"מ

Address:  ישראל73115, מושב בן שמן, 33משק , כתובת : משק 33, מושב בן שמן, 73115, ישראל

Identification No.: 511860769מספר זיהוי: 511860769

באג מולטיסיסטם בע"מ

Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224457 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 59403/10/2010



Restaurant services; catering services; cafeteria 
services, take-out restaurant services; home delivery 
restaurant services; bar services and cocktail bar 
services; all included in class 43.

שירותי מסעדה; שירותי הסעדה; שירותי מזנון, שירותי מסעדת
טייק אאוט; שירותי משלוחים עד הבית של מסעדה; שרותי בר

ושירותי בר קוקטיילים; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ping Pong IP Limited

Address: Michalakopoulou, 12, Nicosia, Cyprus

Identification No.: 800699

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 224461 מספר סימן

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 59503/10/2010



Television sets; LCD television sets; PDP television 
sets; projection television sets; DVD players, DVD 
recorders; hard disk video recorders; video 
projectors; LCD computer displays; mobile phones; 
personal computers; game apparatus (adapted for 
use with an external display screen or monitor) for 
home use; game apparatus (adapted for use with an 
external display screen or monitor) for professional 
use; all included in class 9.

מערכות טלוויזיה; מערכות טלוויזיית LCD; מערכות טלוויזיית
;DVD מקליטי ;DVD מערכות טלוויזיית מקרן; נגני ;PDP
מקליטי וידאו דיסק קשיח; מקרני וידאו; צגי LCD למחשב;
טלפונים ניידים; מחשבים אישיים; מתקן למשחק (מיועד

לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או מוניטור) לשימוש ביתי; מתקן
למשחק (מיועד לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או מוניטור)

לשימוש מקצועי ;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

OptiContrast

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224463 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 59603/10/2010



Hand - held games with liquid crystal displays; all 
included in class 28.

משחקים לאחיזה ביד עם צגי LCD ; 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

OptiContrast

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224464 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 59703/10/2010



Class: 16 סוג: 16

Canada , 04/05/2009, No. 1436835 קנדה , 04/05/2009 , מספר 1436835

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)

Books, namely, bath books, sound books, comic 
books, flash cards; calendars; party supplies, 
namely, paper party decorations, paper banners, 
paper center pieces, paper cake decorations, paper 
table cloths, and invitations; school supplies, namely, 
folders, binders, stencils; pencil and pen boxes, and 
pen cases; stationery; all included in class 16.

ספרים, דהיינו, ספרים המתאימים לאמבטיה, ספרים עם קול,
ספרי קומיקס, כרטיסיות; לוחות שנה; ציוד למסיבות, דהיינו,
קישוטי נייר למסיבה, כרזות נייר, קישוטי נייר למרכז השולחן,
קישוטי עוגה מנייר, מפות שולחן מנייר, והזמנות; ציוד בית

ספר, דהיינו, תיקיות, קלסרים, ניירות שכפול; קופסאות לעטים
ועפרונות, ותיבות לעטים; צרכי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Studio B Productions Inc.

Address: Suite 600-190 Alexander Street, Vancouver, 
British Columia, V6A 1B5, Canada

Identification No.: 800695

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

KID VS KAT

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224465 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 59803/10/2010



Class: 30 סוג: 30

Canada , 04/05/2009, No. 1436835 קנדה , 04/05/2009 , מספר 1436835

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)

Staple foods, namely coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry, cookies, crackers, 
pizza, pizza pops, toaster pastries, waffles, ready-to-
eat cereals and confectionery; fruit-based 
confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder, 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice, edible ices, ice cream, frozen confectionery; 
candy; novelty candy products, namely, candies with 
plastic candy dispensers, candy sold in containers, 
and candy jewellery-making kits; all included in class 
30.

מצרכי מזון בסיסיים, דהיינו קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז,
טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים;

לחם, דברי מאפה, עוגיות, קרקרים, פיצה, פיצה פופס, מאפים
לטוסטר, ופלים, דגנים וממתקים המוכנים למאכל; דברי מתיקה

העשויים פירות; דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה, מלח,
חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח, קרחונים
למאכל, גלידה, ממתקים קפואים; ממתקים; מוצרי ממתקים
חדשניים, דהיינו, ממתקים  עם מחלק ממתקים מפלסטיק,

ממתקים הנמכרים במכלים, וערכות להכנת תכשיטים העשויים
מממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Studio B Productions Inc.

Address: Suite 600-190 Alexander Street, Vancouver, 
British Columia, V6A 1B5, Canada

Identification No.: 800695

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

KID VS KAT

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224467 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 59903/10/2010



Class: 25 סוג: 25

Canada , 04/05/2009, No. 1436835 קנדה , 04/05/2009 , מספר 1436835

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 and accessories for infants, toddlers, and 
children, namely, overalls, creeper dresses, dresses, 
sundresses, sweaters, cardigans, jackets, pants, 
shirts; dress sets comprised of dresses with a top, 
sweater, cardigan, or jacket; coordinate pants and 
shirts; play sets comprised of tops with shorts, pants, 
overalls, or shortalls; knit sets comprised of tops with 
pants or shorts; shortalls, rompers, jumpers; jog sets 
comprised of sweatsuits or sweatpants with 
sweatshirts; layettes, namely, sets comprising socks, 
washcloths, bibs and hooded towels; sets comprising 
sleepwear, underwear, and playsuits; jumpsuits; 
swimwear; light weight outerwear, namely raincoats, 
hooded and non-hooded jackets, and anoraks; t-
shirts, blanket sleeping shirts, dorm shirts, pajamas 
nightgowns, union suits, jump suits, robes, 
undergarments, long underwear sets comprised of 
tops and bottoms, hanging sets comprised of girls' 
panties with undershirts, boxer shorts, panties; 
footwear, slippers, sandals, athletic sneakers, plastic 
sandals, belts, suspenders, mittens, gloves, caps, 
scarves, socks and hosiery, slipper socks, athletic 
socks, dress socks, headwear, baseball caps, bucket 
caps, beanies, headbands, earmuffs, raincoats and 
slickers; all included in class 25.

דברי הלבשה ואביזרים לתינוקות, פעוטות וילדים, דהיינו,
אוברולים, שמלות המתאימות לזחילה, שמלות, שמלות קיץ,
סוודרים, קרדיגנים, ז'קטים, מכנסיים, חולצות; מערכות לבוש
המורכבות משמלות ועליונית, סוודר, קרדיגן, או ז'קט; מכנסיים
וחולצות מתואמים; מערכות משחק המורכבות מבגד עליון עם
מכנסונים, מכנסיים, אוברולים, או אוברולים עם  מכנס קצר;
סטים תואמים המורכבים מבגד עליון עם מכנסיים או מכנסיים
קצרים; אוברולים עם מכנס קצר, חליפות ילדים, סוודרים;

מערכות ריצה המורכבות מחליפות טרנינג או מכנסי טרנינג עם
מיזע; מערכות פריטים לרך הנולד, דהיינו, מערכות המורכבות

מגרביים, מטליות רחצה, סינרים ומגבות ברדס; מערכות
המורכבות מבגדי שינה, בגדים תחתונים, וחליפות משחק;
סרבלים; בגדי ים; מעילים קלי משקל, דהיינו מעילי גשם,

ז'קטים עם כובע או  ללא כובע ומעילי חורף עם כובע; חולצות
טי, חולצות שמיכה לשינה, חולצות של מעונות, פיג'מות כותנות

לילה, חליפות איגוד, סרבלים, חלוקים,  הלבשה תחתונה,
מערכות בגדים תחתונים ארוכים המורכבות מבגד עליון ובגד
תחתון, מערכת בגדים המורכבת מתחתוני ילדות וגופיות,
תחתוני בוקסר, תחתונים; הנעלה, נעלי בית, סנדלים, נעלי
התעמלות, סנדלי פלסטיק, חגורות,  ביריות, כפפות מלאות,
כפפות, כובעים, צעיפים, גרביים ובגדים תחתונים, גרבי נעל,
גרבי התעמלות, גרבי שמלה, כובעים, כובעי בייסבול, כובעי
פטרייה, כובעי צמר, סרט למצח, מחממי אוזניים, מעילי גשם,

ומעילי גשם ארוכים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

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

KID VS KAT

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224468 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 60003/10/2010



Owners

Name: Studio B Productions Inc.

Address: Suite 600-190 Alexander Street, Vancouver, 
British Columia, V6A 1B5, Canada

Identification No.: 800695

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

כ"ה תשרי תשע"א - 60103/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Canada , 04/05/2009, No. 1436835 קנדה , 04/05/2009 , מספר 1436835

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)

Audio and video educational software for children's 
education in general; prerecorded audio and video 
recordings, namely, DVDs and laser disks in the 
nature of animated or live action television programs; 
multimedia software recorded on CD-ROM of 
animated or live action television programs; 
multimedia software recorded on CD-ROM featuring 
animated or live action television programs, 
children's entertainment and children's educational 
content relating to an animated or live action 
television program; video game software; DVD 
games, namely pre-recorded DVDs featuring content 
for playing parlor games; video game discs, video 
game cartridges, video game cards, video game 
cassettes, video game joysticks, video game 
consoles or machines for use with televisions or 
external display screens or monitors, video game 
interactive remote control units, and downloadable 
electronic games via the internet and wireless 
devices; graduated rulers; handheld units for playing 
video games; handheld units for playing educational 
electronic games and word games; electronic 
products, namely, radios, receivers, speakers, radios 
incorporating clocks, video players and recorders for 
all media formats both digital and non-digital; audio 
and video and tape players, mp3 players, CD players 
and recorders, DVD players and recorders, laser disk 
players and recorders, karaoke players, 
microphones; flotation devices, namely flotation vests 
and protection and safety apparatus, namely 
inflatable flotation devices; all included in class 9.

תוכנות אודיו ווידיאו חינוכיות עבור חינוך ילדים באופן כללי;
הקלטות וידיאו ואודיו שהוקלטו מראש, דהיינו, דיסקים של די.
וי. די. ולייזר דיסק באופי של תוכניות טלוויזיה של אנימציה או
תוכניות חיות; תוכנות מולטימדיה המוקלטות על גבי תקליטור
של תוכניות טלוויזיה של אנימציה או תוכניות חיות; תוכנות
מולטימדיה המוקלטות על גבי תקליטור המציגות תוכניות
טלוויזיה של אנימציה או תוכניות חיות, תכני בידור לילדים
ותכנים חינוכיים לילדים הקשורים לתוכניות טלוויזיה של

אנימציה או תוכניות חיות; תוכנות משחקי וידאו; משחקי די. וי.
די., דהיינו דיסקים של די. וי. די.  שהוקלטו מראש המציגים
תוכן למשחקי סלון; דיסקים של משחקי וידיאו, מחסניות

למשחקי וידיאו, כרטיסים של משחקי וידיאו, קלטות של משחקי
וידיאו, ג'ויסטיקים של משחקי וידיאו, קונסולות של משחקי

וידיאו או מכונות לשימוש עם טלוויזיות או מסכי תצוגה חיצוניים
או מוניטורים,  יחידות אינטראקטיביות הנשלטות מרחוק עבור

משחקי וידאו, ומשחקים אלקטרוניים הניתנים להורדה
באמצעות האינטרנט והתקנים אלחוטיים; סרגלים עם מידות;
יחידות המוחזקות ביד לצורך משחק במשחקי וידיאו; יחידות
המוחזקות ביד לצורך משחק במשחקים אלקטרוניים חינוכיים
ומשחקי מילים; מוצרים אלקטרוניים, דהיינו, מכשירי רדיו,
מקלטים, רמקולים, מכשירי רדיו המשולבים עם שעון, נגני
וידיאו ומכשירי הקלטה לכל סוגי המדיה דיגיטאליים ושאינם
דיגיטאליים; נגנים עבור קלטות, עבור וידיאו ועבור אודיו, נגני
אמ. פי. 3, נגני ומקליטי תקליטורים, נגני ומקליטי די. וי. די.,

נגני ומקליטי לייזר דיסק, נגני קריוקי, מיקרופונים; התקני ציפה,
דהינו אפודות ציפה והתקני הגנה בטיחות, דהיינו התקני ציפה

מתנפחים; 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

KID VS KAT

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224469 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 60203/10/2010



Owners

Name: Studio B Productions Inc.

Address: Suite 600-190 Alexander Street, Vancouver, 
British Columia, V6A 1B5, Canada

Identification No.: 800695

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

כ"ה תשרי תשע"א - 60303/10/2010



Toys, namely, infant toys, bubble making wands and 
solution sets, push toys, pull toys, toy blocks and 
accessories therefor, bean bag toys and electronic 
bean bag toys; toy building sets, toy villages, toy 
scenery sets, doll houses, indoor children's play 
houses; toy furniture, toy action figures; educational 
toys, namely shape sorters and stacking rings 
designed to teach color and sound recognition, role 
playing games; bath toys, namely, bath toy squirters, 
water squirting toys, plush dolls for use in water, 
scenery sets that connect to the side of a tub or float; 
foam shapes, numbers, and letters; pool toys, 
namely inflatable float mattresses or pads for 
recreational use, swim floats for recreational use, 
water wing swim aids for recreational use, 
kickboards, molded toys; beach toys, namely pails, 
shovels, rakes, sifters, play swimming pools; musical 
and sound making toys, namely, toy musical 
instruments and musical toys; talking toys, namely 
talking dolls; plush toys, musical plush toys, and 
electronic plush toys; activity toys, namely plastic toy 
household items, plastic toy appliances and toy 
plastic food; games, namely, board games, card 
games, dice games, word games comprised of dice 
and flash cards; travel games comprised of dice, 
cards, a playing surface, timer, and/or score card; 
equipment including a DVD sold as a unit for playing 
parlor games; question and answer games, action 
and skill games, dolls, puppets, toy figurines, 
bendable toy figurines, clothing for dolls and toy 
figurines, jigsaw puzzles in two or three dimensions, 
Halloween costumes and masks; balloons; play 
tents; stand-alone video game machines; and toy 
razors; activity craft toys, hobby craft kits in the 
nature of a sewing kit comprised of yarn, fabric, 
cardboard patterns; bows, filling and stuffing; toy 
vehicles for land, sea, air and space, both 
mechanical, electronic or battery powered; children's 
ride-on toys, paper party hats, paper blow out toys; 
all included in class 28.

צעצועים, דהיינו, צעצועי תינוקות, מטות ליצירת בועות וערכות
תמיסה;  צעצועי דחיפה, צעצועי משיכה, קוביות צעצוע

ואביזרים עבורם,  צעצועים עם מילוי וצעצועים אלקטרונים עם
מילוי; ערכות בנייני צעצוע, כפרי צעצוע, ערכות נוף צעצוע, בתי
בובות, בתי משחק לילדים לתוך הבית; ריהוט צעצוע, צעצועי

דמויות הפעלה; צעצועים חינוכיים, דהיינו התאמת צורות ואיסוף
טבעות המשמשים ללימוד זיהוי צבע וקול, משחקי תפקידים;
צעצועי אמבטיה, דהיינו, צעצועי אמבטיה משפריצים, צעצועים
משפריצי מים, בובות קטיפתיות לשימוש במים, ערכות נוף
המולבשות על צד האמבטיה או צפות; צורות מוקצפות,

מספרים, ואותיות; צעצועי בריכה, דהיינו מזרוני ציפה מתנפחים
או כריות למטרות שעשוע, עזרי ציפה לשחייה למטרות שעשוע,

מצופים לידיים למטרות שעשוע,  לוחות ציפה, צעצועים
מעוצבים; צעצועי חוף, דהיינו דליים, אתי חפירה, מגרפות,

מסננות, ברכות שחייה למשחק;  צעצועים מוסיקליים ויוצרי קול,
דהיינו, כלי נגינה צעצוע, וצעצועים מוסיקליים; צעצועים

מדברים, דהיינו בובות מדברות; צעצועים קטיפתיים, צעצועים
מוסיקליים קטיפתיים, וצעצועים אלקטרוניים קטיפתיים; צעצועי
פעילויות, דהיינו חפצי משק בית צעצוע מפלסטיק, מכשירי
חשמל צעצוע מפלסטיק ואוכל צעצוע מפלסטיק; משחקים,
דהיינו, משחקי לוח, משחקי קלפים, משחקי קובייה, משחקי
מילים המכילים קובייה וכרטיסיות; משחקי נסיעה המכילים

קובייה, קלפים, משטח משחק, שעון עצר, ו/או כרטיס תוצאה;
ציוד הכולל די. וי. די. שנמכר כיחידה עבור משחקי סלון; משחקי
שאלה ותשובה, משחקי פעילות ומיומנות, בובות, בובות יד,
פסלוני צעצוע, פסלוני צעצוע גמישים, ביגוד לבובות ולפסלוני
צעצוע, פאזלים בשניים או שלושה מימדים, מסכות ותחפושות
לליל כל הקדושים; בלונים; אוהלי משחק; מכונות משחקי וידאו
עצמאיות; וצעצועי סכיני גילוח; צעצועי פעילות מלאכה, ערכות
מלאכה לתחביב מאופיינות בערכות תפירה המורכבות מחוטים,
בדים, תבניות קרטון; קשתות, מילוי ומלית; רכבי צעצוע ליבשה,
ים, אויר והחלל, גם מכאניים וגם אלקטרונים או מונעים על ידי
בטרייה;  צעצועי רכיבה לילדים, כובעים מנייר למסיבות, צעצועי

נשיפה מנייר; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

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

KID VS KAT

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224470 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 60403/10/2010



Owners

Name: Studio B Productions Inc.

Address: Suite 600-190 Alexander Street, Vancouver, 
British Columia, V6A 1B5, Canada

Identification No.: 800695

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

כ"ה תשרי תשע"א - 60503/10/2010



Class: 41 סוג: 41

Canada , 04/05/2009, No. 1436834 קנדה , 04/05/2009 , מספר 1436834

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 in the nature of animated or live action 
television series and motion picture film production; 
on-line entertainment services offered over a 
worldwide communications network featuring 
information and entertainment relating to a television 
program series and motion picture films; all included 
in class 41.

בידור בצורת סדרות טלוויזיה של אנימציה או תוכניות חיות
והפקת סרטים; שירותי בידור מקוונים המוצעים באמצעות רשת

תקשורת עולמית המציגה בידור ומידע הקשורים לסדרות
טלוויזיה וסרטים; הנכללים כולם בסוג 41 .

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Studio B Productions Inc.

Address: Suite 600-190 Alexander Street, Vancouver, 
British Columia, V6A 1B5, Canada

Identification No.: 800695

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KID VS KAT

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224471 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 60603/10/2010



Class: 32 סוג: 32

Canada , 04/05/2009, No. 1436835 קנדה , 04/05/2009 , מספר 1436835

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)

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

בירה, משקאות קלים, מים מינרלים, מי סודה ומשקאות לא
כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים,

תרכיזים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם
בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Studio B Productions Inc.

Address: Suite 600-190 Alexander Street, Vancouver, 
British Columia, V6A 1B5, Canada

Identification No.: 800695

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

KID VS KAT

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224478 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 60703/10/2010



Candy, chewing gum; included in class 30. סוכריות,גומי לעיסה; הנכללים 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

Trade Mark No. 224479 מספר סימן

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 60803/10/2010



Class: 7 סוג: 7

European Community Trade Mark , 30/06/2009, No. 
8396202

איחוד האירופי לסימני מסחר , 30/06/2009 , מספר
8396202

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)

Stirring devices; stirring and mixing apparatus for 
liquids; stirring, mixing and kneading apparatus for 
food and stimulants; all included in class 7.

מכשירי בחישה; מתקני בחישה וערבול עבור נוזלים; מתקני
בחישה, ערבול, ולישה עבור אוכל וסטימולנטים; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stelzer Ruhrtechnik International GmbH

Address: Speckgraben 20, Warburg, 34414, Germany

Identification No.: 800701

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

Stelzer Ruhrtechnik International

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224480 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 60903/10/2010



Toilet seats included in class 11 מושבי אסלה הנכללים בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bemis Manufacturing Company

Address: Sheboygan Falls, WI, U.S.A.

Identification No.: 57958

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. 224481 מספר סימן

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 61003/10/2010



Metal goods, namely, nails, nuts, screws, bolts, 
rivets, fasteners, wires, clamps, pulleys, springs, 
hinges, hooks, threaded fasteners, and connectors; 
threaded metal inserts; metal screw thread inserts; 
metal building materials; all included in class 6

חומרי מתכת, שהם, מסמרים, אומים, ברגים, בריחים,
מסמרות, מהדקים, חוטי מתכת, מלחציים, גלגלות, קפיצים,

צירים, ווים ומתלים, דיבלים ומחברים; דיבלים ממתכת; דיבלים
ממתכת להרכבה באמצעות מברג; חומרי בניין ממתכת;

הנכללים כולם בסוג 6

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Time Fastener Company, Inc.,

Address: 5301- G Longley Lane, Rebo, Nevada 89511, 
U.S.A.

Identification No.: 800702

Nevada 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

TIME - SERT

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224483 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 61103/10/2010



Retail store services and online retail store services 
provided via a global computer network featuring 
computer, video and electronic games, electronic 
board games, hand-held electronic entertainment 
hardware and software, cds, dvds, movies, books, 
magazines, strategy guides, computer hardware, 
computer accessories, toys and action figures; 
promoting the sale of computer, video and electronic 
games, electronic board games, hand-held electronic 
entertainment hardware and software, cds, dvds, 
movies, books, magazines, strategy guides, 
computer hardware, computer accessories, toys and 
action figures through the administration of a 
customer incentive award program; all included in 
class 35.

שירותי חנויות קמעוניות ושירותי חנויות קמעוניות מקוונות
המסופקים באמצעות רשת מחשבים גלובלית, עבור מחשבים,
משחקי וידאו ומשחקים אלקטרונים, משחקי-לוח אלקטרונים,

חומרה ותוכנה אלקטרוניים לבידור הנישאים בכף היד,
תקליטורי CD ו-DVD, סרטים, ספרים, מגזינים, מדריכי

אסטרטגיה, חומרת מחשב, אביזרי מחשב, צעצועים ודמויות
פעולה; קידום מכירות של מחשבים, משחקי וידאו ומשחקים

אלקטרונים, משחקי-לוח אלקטרונים, חומרה ותוכנה
,DVD-וCD אלקטרוניים לבידור הנישאים בכף היד, תקליטורי
סרטים, ספרים, מגזינים, מדריכי אסטרטגיה, חומרות מחשב,
אביזרי מחשב, צעצועים ודמויות פעולה באמצעות ניהול תוכנית

תמריצים ופרסים ללקוחות, הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gamestop, Inc.

Address: 625 Westport Parkway, Grapevine, Texas  
76051, U.S.A.

Identification No.: 70667

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GAMESTOP

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224489 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 61203/10/2010



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: EPKIDS USA CORP

Address: 550 Biltmore Way, Suite 900, Coral Gables, 
33134, FLORIDA, U.S.A.

Identification No.: 800703

A 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

EPK

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224490 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 61303/10/2010



Education, guidance, escort and support for 
kindergarten, parents and family; workshops, 
preparation and printing material for studying, 
education and guidance; all included in class 41.

חינוך, הדרכה, ליווי ותמיכה לגן, להורים ולמשפחה. סדנאות,
הכנה והדפסה של חומר לצורכי לימוד, חינוך והדרכה, הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ofra Albert Landau שם: עפרה אלברט לנדוי

Address: 46 Nacmany St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' נחמני 46, תל אביב, ישראל

Identification No.: 27804624מספר זיהוי: 27804624

Name: Liat Segal שם: ליאת סגל

Address: 15 B, Zamenhof St., Hertzlia, Israel כתובת : רח' זמנהוף 15 ב', הרצליה, ישראל

Identification No.: 27404144מספר זיהוי: 27404144

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

משפחתא

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224491 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 61403/10/2010



Dairy products containing milk, cheese, spread made 
from dairy products, goat's milk, cheese made from 
goat's milk, spread made from goat's milk, yoghurt 
made from goat's milk, soya cheese, soya cream, 
soya spread, soya yoghurt, soya desserts, tofu, tofu 
spread; all included in class 29.

מוצרי המחלבה הכוללים חלב, גבינות, ממרחים עשויים ממוצרי
המחלבה, חלב עיזים, גבינה מחלב עיזים, ממרח מחלב עיזים,
יוגורט מחלב עיזים, חלב סויה, גבינת סויה, שמנת סויה, ממרח
סויה, יוגורט סויה, קינוחי סויה טופו, ממרח טופו; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Milco Industries Ltd. שם: מילקו תעשיות בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל116רחוב יגאל אלון , כתובת : רחוב יגאל אלון 116, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513539619מספר זיהוי: 513539619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Trade Mark No. 224493 מספר סימן

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 61503/10/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of type 
2 diabetes, metabolic disorders and cardiovascular 
diseases; all include in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסוכרת סוג 2, הפרעות מטבוליות
ומחלות קרדיו-וסקולריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, Basel, 4070, 
Switzerland

Identification No.: 157

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

XIBIXI

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224494 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 61603/10/2010



Fire extinguishing appliance included in class 9. מכשירים לכיבוי אש הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lehavot Production and Protection (1995) Ltd. שם: להבות ייצור ומיגון (1995) בע"מ

Address: Lehavot-haBashan, Israel כתובת : להבות הבשן, ישראל

Identification No.: 512248824מספר זיהוי: 512248824

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
20333, Tel Aviv, 67134, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20, תל אביב, 67134,
ישראל

LVT

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224498 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 61703/10/2010



Clothing; all included in class 25. לבוש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MARVIDEX SURFING PRODUCTS (2004) LTD. שם: מרוידקס מוצרי גלישה (2004) בע"מ

Address: 10 Hanagar St., Hod Hasharon, Israel כתובת : רחוב הנגר 101, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 513626473מספר זיהוי: 513626473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Lavi, Adv.

Address: 2 B.S.R. Tower 1 Ben Gurion Street, Bnei Brak, 
51201, Israel

שם: שמואל לביא, עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 2 רחוב בן גוריון 1, בני ברק, 51201,
ישראל

Trade Mark No. 224499 מספר סימן

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 61803/10/2010



Communication and telecommunication products, 
equipment and apparatus; telephone exchange, 
telephone devices, data processing devices; 
apparatus for emitting recording, transmission or 
reproduction of sound or images; modems, 
information or data processing devices, cables, 
satellites; recoding equipment, equipment 
transmission, reception equipment, 
telecommunication emitters, telephone equipment, 
visual display units; massage transmission 
equipment, facsimile, telex, telephone, telegram, data 
communications, mobile and fixed answering 
machines, telephones, switches distribution boards 
and switchboards for online telephone calls; 
apparatus for capturing, counting, collecting, storing, 
converting, entering, broadcasting and transmitting 
data, information and signals; apparatus and parts of 
apparatus for the transmission of data and signals 
using telephone, data transmitting and telephone 
terminals among other for access world-wide 
communications networks (such as the Internet) or 
private access networks (such as the Intranet); 
business and private extension, data communication 
networks among others and corporation, videos and 
satellite broadcasts; all included in class 9.

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת וטלקומוניקציה;
מרכזות, מכשירי טלפון, ציוד לעיבוד נתונים; מתקנים להפצת
הקלטות, שידור או שעתוק של צליל או תמונה; מודמים,
מכשירים לעיבוד מידע, כבלים, לוויינים; ציוד הקלטה, ציוד
שידור, ציוד קבלה, מפיצי טלקומוניקציה, ציוד טלפון, יחידות

תצוגה חזותיות; ציוד להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות; מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט); שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Trade Mark No. 224505 מספר סימן

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 61903/10/2010



Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases, computer communications 
network, global computer network; provision of 
communication connections to computerized 
databases, computer communication network and 
global computer network; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה,
מאגרי נתונים ממוחשבים, רשת תקשורת מחשבים, רשת
מחשבים עולמית, הספקת חיבורי תקשורת למאגרי נתונים
ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים

עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, 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

Trade Mark No. 224506 מספר סימן

Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 62003/10/2010



Clothing, footwear; headgear included in Class 25 הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, הנכללים בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TEDDY SMITH

Address: 205, route de Millau, Z.I. d' Albi St Juery, ALBI, 
81000, France

Identification No.: 800705

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

TEDDY SMITH

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224511 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 62103/10/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 23/07/2009, No. 77/788,052 ארה"ב , 23/07/2009 , מספר 77/788,052

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)

Management services in the nature of on-site 
management of railway track repair, maintenance 
and construction; all included in class 35.

שירותי ניהול מבוססי אתר של תיקוני, תחזוקת ובניית מסילות
רכבת; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harsco Technologies LLC

Address: 415 North main street, Fairmont, 56031, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 800704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

HARSCO

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224512 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 62203/10/2010



Class: 1 סוג: 1

U.S.A. , 23/07/2009, No. 77/788,052 ארה"ב , 23/07/2009 , מספר 77/788,052

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)

Roofing granules for the manufacture of shingles, 
sheeting and other roofing surfaces; all included in 
class 1.

כיסוי גרגירים לייצור של רעפים, יריעות ומשטחי כיסוי נוספים;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harsco Technologies LLC

Address: 415 North main street, Fairmont, 56031, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 800704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

HARSCO

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224513 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 62303/10/2010



Class: 7 סוג: 7

U.S.A. , 23/07/2009, No. 77/788,052 ארה"ב , 23/07/2009 , מספר 77/788,052

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)

Solids blenders, dryers and mixers for commercial 
and industrial use; railroad track construction and 
maintenance machines; all included in class 7.

ממחים מוצקים, מייבשים ומערבלים לשימוש מסחרי ותעשייתי;
מכונות לבנייה ותחזוקה של מסלול מסילת ברזל; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harsco Technologies LLC

Address: 415 North main street, Fairmont, 56031, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 800704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

HARSCO

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224514 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 62403/10/2010



Class: 19 סוג: 19

U.S.A. , 23/07/2009, No. 77/788,052 ארה"ב , 23/07/2009 , מספר 77/788,052

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)

Mineral based products, namely, roofing granules for 
the manufacture of shingles, sheeting and other 
roofing surfaces, abrasives and metal slag-based 
materials; all included in class 19.

תוצרים המבוססים על מינרלים, שהם, כיסוי גרגירים לייצור של
רעפים, יריעות ומשטחי כיסוי נוספים, חומרים שוחקים וסיגי
מתכת המבוססים על חומרים; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harsco Technologies LLC

Address: 415 North main street, Fairmont, 56031, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 800704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

HARSCO

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224515 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 62503/10/2010



Class: 3 סוג: 3

U.S.A. , 23/07/2009, No. 77/788,052 ארה"ב , 23/07/2009 , מספר 77/788,052

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)

Mineral and slag products, namely, abrasives in the 
form of blast grit and friction granules for use in 
finishing, cleaning and abrading surfaces of all kinds; 
all included in class 3.

מוצרי מינרלים וסיגי מתכות, שהם, חומרים שוחקים בצורה של
חצץ מפוצץ וגרגירים בעלי חיכוך לשימוש של גימור, ניקוי

ושפשוף של משטחים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harsco Technologies LLC

Address: 415 North main street, Fairmont, 56031, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 800704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

HARSCO

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224517 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 62603/10/2010



Class: 12 סוג: 12

U.S.A. , 23/07/2009, No. 77/788,052 ארה"ב , 23/07/2009 , מספר 77/788,052

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)

Railroad track construction and maintenance 
vehicles; adjustable wheeled assemblies for adapting 
motorized highway vehicles for use on a railway 
track; all included in class 12.

כלי רכב לבנייה ותחזוקה של מסלול מסילת ברזל; מערך הניתן
להתאמה ובעל גלגלים המשמש להתאמת כלי רכב לנסיעה על

גבי מסילת רכבת; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harsco Technologies LLC

Address: 415 North main street, Fairmont, 56031, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 800704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

HARSCO

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224518 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 62703/10/2010



Class: 11 סוג: 11

U.S.A. , 23/07/2009, No. 77/788,052 ארה"ב , 23/07/2009 , מספר 77/788,052

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-cooled heat exchangers for the oil and gas 
industry; commercial and industrial boilers; water 
heaters for industrial use; all included in class 11.

מתקן מקורר לתחלופת אוויר חם לתעשיית הגז והשמן; דודי
חימום מסחריים ותעשייתיים; תנורי מים לשימוש תעשייתי;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harsco Technologies LLC

Address: 415 North main street, Fairmont, 56031, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 800704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

HARSCO

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224519 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 62803/10/2010



Class: 37 סוג: 37

U.S.A. , 23/07/2009, No. 77/788,052 ארה"ב , 23/07/2009 , מספר 77/788,052

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)

Railway track construction, maintenance and repair 
services; leasing of railway construction and 
maintenance machines; maintenance and repair of 
air-cooled heat exchangers; all included in class 37.

שירותי בנייה, תחזוקה ותיקון של מסילת רכבת; השכרה של
מכונות בנייה ותחזוקה למסילת רכבת; תחזוקה ותיקון של
מתקני קירור לתחלופת אוויר חם; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harsco Technologies LLC

Address: 415 North main street, Fairmont, 56031, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 800704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

HARSCO

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224520 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 62903/10/2010



Class: 6 סוג: 6

U.S.A. , 23/07/2009, No. 77/788,052 ארה"ב , 23/07/2009 , מספר 77/788,052

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)

Railroad safety grating; metal grating used for 
walkways, platforms, floors, stairs, catwalks and 
other sundry applications; steel and aluminum bar 
grating and stair treads having a slip resistant surface 
bonded thereto, sold as a unit; all included in class 6.

סורג בטיחות למסילת רכבת; סורג מתכת עבור שבילי הליכה,
במות, רצפות, מדרגות, מסלולי דוגמנות ועוד אפליקציות

שונות; סורג בריח מאלומיניום ופלדה ומדרגות הליכה בעלות
משטח נגד החלקה המודבק להן, הנמכרים כיחידה; הנכללים

כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harsco Technologies LLC

Address: 415 North main street, Fairmont, 56031, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 800704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

HARSCO

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224522 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 63003/10/2010



Opto-mechanical positioning components, namely, 
opto-mechanical laboratory software and hardware 
and hardware devices for use in laser positioning; 
nano-positioning components and systems, lasers 
not for medical purposes; microscopes and parts 
thereof; microscopy tools and imaging software and 
hardware; fiber optics; electro-optical software and 
devices to measure or manage light; all included in 
class 9.

רכיבי מיקום אופטיים-מכניים, דהיינו, תוכנת וחומרת מחשב
אופטית-מכנית למעבדה ומכשירי חומרה אופטו-מכניים

למעבדה לשימוש במיקום לייזר; רכיבי ומערכות נאנו למיקום,
לייזר לא לצרכים רפואיים; מיקרוסקופים וחלקים שלהם; כלים
מיקרוסקופיים ותוכנת וחומרת הדמייה; סיבים אופטיים; תוכנה

ומכשירים אלקטרו-אופטיים למדידה או תפעול של אור;
הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thorlabs, Inc.

Address: 435 Route 206 North, P.O.B. 366, Newton, New 
Jersey, 07860, U.S.A.

Identification No.: 800706

A New Jersey corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THORLABS

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224524 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 63103/10/2010



Opto-mechanical positioning components, namely, 
opto-mechanical laboratory software and hardware 
and hardware devices for use in laser positioning; 
nano-positioning components and systems, lasers 
not for medical purposes; microscopes and parts 
thereof; microscopy tools and imaging software and 
hardware; fiber optics; electro-optical software and 
devices to measure or manage light; all included in 
class 9.

רכיבי מיקום אופטיים-מכניים, דהיינו, תוכנת וחומרת מחשב
אופטית-מכנית למעבדה ומכשירי חומרה אופטו-מכניים

למעבדה לשימוש במיקום לייזר; רכיבי ומערכות נאנו למיקום,
לייזר לא לצרכים רפואיים; מיקרוסקופים וחלקים שלהם; כלים
מיקרוסקופיים ותוכנת וחומרת הדמייה; סיבים אופטיים; תוכנה

ומכשירים אלקטרו-אופטיים למדידה או תפעול של אור;
הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thorlabs, Inc.

Address: 435 Route 206 North, P.O.B. 366, Newton, New 
Jersey, 07860, U.S.A.

Identification No.: 800706

A New Jersey corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

אם 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. 224526 מספר סימן

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 63203/10/2010



Beers, ale, porter; 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, בירה מסוג אייל, בירה מסוג פורטר; מים מינרליים, מי
סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי
פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים

כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ABBAYE DE SCOURMONT

Address: Rue du Rond Point 294, Forges, 6464, Belgium

Identification No.: 800707

Organized and existing under laws of Belgium

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

CHIMAY

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224527 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 63303/10/2010



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 ; הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ABBAYE DE SCOURMONT

Address: Rue du Rond Point 294, Forges, 6464, Belgium

Identification No.: 800707

Organized and existing under laws of Belgium

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. 224528 מספר סימן

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 63403/10/2010



Beers, ale, porter; 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, בירה מסוג אייל, בירה מסוג פורטר; מים מינרליים, מי
סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי
פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים

כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ABBAYE DE SCOURMONT

Address: Rue du Rond Point 294, Forges, 6464, Belgium

Identification No.: 800707

Organized and existing under laws of Belgium

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. 224529 מספר סימן

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 63503/10/2010



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

כלי רכב הנעים על קרקע וחלקים המרכיבים אותם; הנכללים
כולם בסוג 12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tata Motors Limited

Address: Bombay House, 24 Homi Mody Street, Hutatma 
Chowk, Mumbai, 400001, Maharashtra, India

Identification No.: 800708

Tata Motors Limited

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

INDIGO MANZA

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224530 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 63603/10/2010



Building construction, building projects and real 
estate development of commercial and residential 
property; all included in class 37.

הקמת מבנים, פרויקטים של בנייה ופיתוח נדל''ני של נכסים
מסחריים ונכסים למגורים; הכלולים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CH TEL AVIV, LLC שם: צ'ה תל אביב, אל אל סי

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021,
ישראל

Identification No.: 560023400מספר זיהוי: 560023400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adad Trust Company Ltd

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עדעד חברה לנאמנות בע"מ

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021,
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 words  תל אביב seperately, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תל אביב
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

רמינגטון תל אביב

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224531 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 63703/10/2010



Computer utility software; computer software and 
hardware for providing network, Internet, and 
computer security; computer software and hardware 
for automatically confirming and enforcing computer 
security policies, for identifying computer security 
policy violations, and for generating computer 
security policy compliance reports; computer 
software and hardware for the management, 
administration and optimization of computer networks 
and applications; computer software and hardware 
for use in the monitoring and control of, and 
generating reports on, computer and online activity; 
firewall software; computer hardware and software 
for detecting, blocking, intercepting, quarantining, 
and removing malware and other threats to computer 
hardware and software; computer hardware and 
software for monitoring, managing, filtering, and 
regulating electronic and wireless communications 
and data transfer and for generating reports on the 
same; computer hardware and software for 
protecting and securing the integrity of data and 
preventing data loss on computer systems and 
computer networks and applications; intrusion 
detection and prevention software; computer 
hardware and software for detecting and repairing 
computer software and hardware vulnerabilities and 
problems; computer software and devices for 
encrypting and authenticating data; computer 
software for providing online identity protection, 
authentication of users, and privacy control; content 
filtering software; computer hardware and software 
for automatically updating computer utility and 
security software; computer hardware and software 
for rating the security level of Internet sites; and 
manuals therefore packaged as a unit; all included in 
class 9.

תכנת יישום מחשב; תכנת וחמרת מחשב לאספקת אבטחה
ברשת, באינטרנט ובמחשב; תכנת וחמרת מחשב לאישור
ואכיפה אוטומטיים של נוהלי אבטחת מחשב, לזיהוי הפרת
נוהלי אבטחת מחשב ולחולל דוחות ציות לנוהלי אבטחת

מחשב; תכנת וחמרת מחשב לפיקוח על, ניהול של וייעול של
מערכות מחשב ויישומים; תכנת וחמרת מחשב לשימוש בפיקוח

על, בבקרה של וביצירת דוחות על פעילות מחשב ופעילות
מקוונת; תכנת חומת אש; תכנת וחמרת מחשב לגילוי, חסימה,
יירוט, בידוד וסילוק של תכנה זדונית וסיכונים אחרים לחמרת
ותכנת מחשב; חמרת ותכנת מחשב להשגחה, ניהול, סינון

וויסות של תקשורת חשמלית ואלחוטית והעברת מידע ולחולל
דוחות עליהן; חמרת ותכנת מחשב לאבטחת והגנת שלמות
מידע ומניעת איבוד מידע במערכות מחשב ורשתות מחשב
ויישומים; תכנה לגילוי ומניעת פריצות; חמרת ותכנת מחשב
לגילוי ותיקון פגיעויות ובעיות בתכנת וחמרת מחשב; תכנת
מחשב והתקנים לקידוד ואימות מידע; תכנת מחשב לאספקת
אבטחת זהות מקוון, אימות משתמשים ובקרת פרטיות; תכנה
לסינון תוכן; חמרת ותכנת מחשב לעדכון אוטומטי של תכנת
יישום מחשב ואבטחה; חמרת ותכנת מחשב לדירוג רמת

האבטחה באתרי אינטרנט; ומדריכים בשבילם ארוז כיחידה;
הכל כלול הסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 224533 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 63803/10/2010



Owners

Name: McAfee, Inc.

Address: 3965 Freedom Circle, Santa Clara, California 
95054, 95054, U.S.A.

Identification No.: 800709

Incorporated in the State of Delaware

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. , 07/10/2009, No. 77/843,670 ארה"ב , 07/10/2009 , מספר 77/843,670

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 63903/10/2010



Computer utility software; computer software and 
hardware for providing network, Internet, and 
computer security; computer software and hardware 
for automatically confirming and enforcing computer 
security policies, for identifying computer security 
policy violations, and for generating computer 
security policy compliance reports; computer 
software and hardware for the management, 
administration and optimization of computer networks 
and applications; computer software and hardware 
for use in the monitoring and control of, and 
generating reports on, computer and online activity; 
firewall software; computer hardware and software 
for detecting, blocking, intercepting, quarantining, 
and removing malware and other threats to computer 
hardware and software; computer hardware and 
software for monitoring, managing, filtering, and 
regulating electronic and wireless communications 
and data transfer and for generating reports on the 
same; computer hardware and software for 
protecting and securing the integrity of data and 
preventing data loss on computer systems and 
computer networks and applications; intrusion 
detection and prevention software; computer 
hardware and software for detecting and repairing 
computer software and hardware vulnerabilities and 
problems; computer software and devices for 
encrypting and authenticating data; computer 
software for providing online identity protection, 
authentication of users, and privacy control; content 
filtering software; computer hardware and software 
for automatically updating computer utility and 
security software; computer hardware and software 
for rating the security level of Internet sites; and 
manuals therefore packaged as a unit; all included in 
class 9.

תכנת יישום מחשב; תכנת וחמרת מחשב לאספקת אבטחה
ברשת, באינטרנט ובמחשב; תכנת וחמרת מחשב לאישור
ואכיפה אוטומטיים של נוהלי אבטחת מחשב, לזיהוי הפרת
נוהלי אבטחת מחשב ולחולל דוחות ציות לנוהלי אבטחת

מחשב; תכנת וחמרת מחשב לפיקוח על, ניהול של וייעול של
מערכות מחשב ויישומים; תכנת וחמרת מחשב לשימוש בפיקוח

על, בבקרה של וביצירת דוחות על פעילות מחשב ופעילות
מקוונת; תכנת חומת אש; תכנת וחמרת מחשב לגילוי, חסימה,
יירוט, בידוד וסילוק של תכנה זדונית וסיכונים אחרים לחמרת
ותכנת מחשב; חמרת ותכנת מחשב להשגחה, ניהול, סינון

וויסות של תקשורת חשמלית ואלחוטית והעברת מידע ולחולל
דוחות עליהן; חמרת ותכנת מחשב לאבטחת והגנת שלמות
מידע ומניעת איבוד מידע במערכות מחשב ורשתות מחשב
ויישומים; תכנה לגילוי ומניעת פריצות; חמרת ותכנת מחשב
לגילוי ותיקון פגיעויות ובעיות בתכנת וחמרת מחשב; תכנת
מחשב והתקנים לקידוד ואימות מידע; תכנת מחשב לאספקת
אבטחת זהות מקוון, אימות משתמשים ובקרת פרטיות; תכנה
לסינון תוכן; חמרת ותכנת מחשב לעדכון אוטומטי של תכנת
יישום מחשב ואבטחה; חמרת ותכנת מחשב לדירוג רמת

האבטחה באתרי אינטרנט; ומדריכים בשבילם ארוז כיחידה;
הכל כלול הסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 07/10/2009, No. 77/843,666 ארה"ב , 07/10/2009 , מספר 77/843,666

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. 224535 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 64003/10/2010



Owners

Name: McAfee, Inc.

Address: 3965 Freedom Circle, Santa Clara, California 
95054, 95054, U.S.A.

Identification No.: 800709

Incorporated in the State of Delaware

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

כ"ה תשרי תשע"א - 64103/10/2010



Real estate business, including selling, leasing and 
managing commercial and residential property; all 
included in class 36.

עסקי דלא ניידי, לרבות מכירה, השכרה וניהול של נכסים
מסחריים ונכסים למגורים; הכלולים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CH TEL AVIV, LLC שם: צ'ה תל אביב, אל אל סי

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

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

Identification No.: 560023400מספר זיהוי: 560023400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adad Trust Company Ltd

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עדעד חברה לנאמנות בע"מ

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021,
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 words  תל אביב separately, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תל אביב
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

רמינגטון תל אביב

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224536 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 64203/10/2010



Building construction, building projects and real 
estate development of commercial and residential 
property; all included in class 37.

הקמת מבנים, פרויקטים של בנייה ופיתוח נדל''ני של נכסים
מסחריים ונכסים למגורים; הכלולים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CH TEL AVIV, LLC שם: צ'ה תל אביב, אל אל סי

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

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

Identification No.: 560023400מספר זיהוי: 560023400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adad Trust Company Ltd

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עדעד חברה לנאמנות בע"מ

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

רמינגטון

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224538 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 64303/10/2010



Real estate business, including selling, leasing and 
managing commercial and residential property; all 
included in class 36.

עסקי דלא ניידי, לרבות מכירה, השכרה וניהול של נכסים
מסחריים ונכסים למגורים; הכלולים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CH TEL AVIV, LLC שם: צ'ה תל אביב, אל אל סי

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

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

Identification No.: 560023400מספר זיהוי: 560023400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adad Trust Company Ltd

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עדעד חברה לנאמנות בע"מ

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

רמינגטון

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224539 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 64403/10/2010



Building construction, building projects and real 
estate development of commercial and residential 
property; all included in class 37.

הקמת מבנים, פרויקטים של בנייה ופיתוח נדל''ני של נכסים
מסחריים ונכסים למגורים; הכלולים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CH TEL AVIV, LLC שם: צ'ה תל אביב, אל אל סי

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

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

Identification No.: 560023400מספר זיהוי: 560023400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adad Trust Company Ltd

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עדעד חברה לנאמנות בע"מ

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

THE REMINGTON

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224540 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 64503/10/2010



Real estate business, including selling, leasing and 
managing commercial and residential property; all 
included in class 36.

עסקי דלא ניידי, לרבות מכירה, השכרה וניהול של נכסים
מסחריים ונכסים למגורים; הכלולים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CH TEL AVIV, LLC שם: צ'ה תל אביב, אל אל סי

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

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

Identification No.: 560023400מספר זיהוי: 560023400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adad Trust Company Ltd

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עדעד חברה לנאמנות בע"מ

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

THE REMINGTON

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224541 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 64603/10/2010



Building construction, building projects and real 
estate development of commercial and residential 
property; all included in class 37.

הקמת מבנים, פרויקטים של בנייה ופיתוח נדל''ני של נכסים
מסחריים ונכסים למגורים; הכלולים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CH TEL AVIV, LLC שם: צ'ה תל אביב, אל אל סי

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

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

Identification No.: 560023400מספר זיהוי: 560023400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adad Trust Company Ltd

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עדעד חברה לנאמנות בע"מ

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

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

TEL AVIV רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
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

REMINGTON TEL AVIV

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224542 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 64703/10/2010



Real estate business, including selling, leasing and 
managing commercial and residential property; all 
included in class 36.

עסקי דלא ניידי, לרבות מכירה, השכרה וניהול של נכסים
מסחריים ונכסים למגורים; הכלולים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CH TEL AVIV, LLC שם: צ'ה תל אביב, אל אל סי

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

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

Identification No.: 560023400מספר זיהוי: 560023400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adad Trust Company Ltd

Address: Azrieli 1, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: עדעד חברה לנאמנות בע"מ

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

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

TEL AVIV רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
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

REMINGTON TEL AVIV

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224543 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 64803/10/2010



Pharmaceutical preparation for the treatment of 
sleeping problems; included in class 5.

תכשיר רוקחות לטיפול בבעיות שינה; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD. שם: נעורים פרמצבטיות (1991) בע"מ

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

Identification No.: 28515מספר זיהוי: 28515

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

סירקדין

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224545 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 64903/10/2010



Carbonated drinks (refreshing beverages); isotonic 
beverages; non-alcoholic beverages; energizing 
beverages; fruit drinks and fruit juices; all included in 
class 32.

מוצרי שתייה פחמניים (משקאות מרעננים); משקאות
איזוטוניים; משקאות לא אלכוהוליים; משקאות אנרגיה;
משקאות מפירות ומיצי פירות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Address: 24-1, Takada 3-chome,, Toshima-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 800665

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

TAISHO

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224546 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 65003/10/2010



Telephone sets; Wireless Telephone Sets; Portable 
communications apparatus namely Handsets, Walki-
Talkies, Satellite Telephones and Personal digital 
assistants [PDA]; Mobile phones; MPEG audio layer-
3 [MP3] players; Television receivers; Universal 
Serial Bus [USB] drives; Digital Media Broadcasting 
[DMB] players; Headsets for mobile phones; Portable 
Chargers; Monitors for computer; Lap Top 
computers; Computers; Digital Versatile Disc [DVD] 
players; Portable hard disk drives; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; Software for mobile phones; Digital Versatile 
Disc  [DVD] players for Home theaters; Speakers for 
Home theaters; Audio-Video [AV] receivers for Home 
theaters; Projectors for Home theaters; integrated 
circuits; Audio receivers; all included in class 9.

מערכות טלפונים; מערכות טלפונים אלחוטיים;  מתקן תקשורת
נייד בייחוד שפורפרות, ווקי טוקי, טלפונים לווינים ועוזר אישי
דיגיטלי [PDA]; טלפונים ניידים; נגני קובץ וידאו או קול דחוס

3-שכבות ]MP3]; מקלטי טלוויזיה; כונן העברת נתונים
;[DMB] נגני שידור מדיה דיגיטלית ;[USB] אוניברסלי
שפורפרות לטלפונים ניידים; מטענים ניידים; מוניטורים
למחשבים; מחשבים ניידים; מחשבים; נגני דיסקי דיוידי
[DVD]; כונן דיסק קשיח נייד; התקן להקלטה, העברה או
שיעתוק של קול או דמות לשימוש בטלקומניקציה; התקן
להקלטה, העברה או  שיעתוק של קול או דמות; תוכנה

לטלפונים ניידים; נגני דיסקי דיוידי [DVD] לקולנועים בייתים;
רמקולים לקולנועים בייתים; מקלטי קול-וידאו לקולנועים

בייתים; מקרנים לקולנועים בייתים; מעגלים מוכללים; מקלטי
קול; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 800389

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

Democratic People's Republic of Korea , 18/06/2009, 
No. 40-2009-0028696

צפון קוריאה , 18/06/2009 , מספר 40-2009-0028696

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)

Live BORDERLESS

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224547 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 65103/10/2010



Textiles and textiles articles; bedding and bed 
clothing; bed canopies and hangings; wall hangings; 
throws and spreads; towels and toweling sets; blinds, 
curtains and drapes; table cloths and table linens; 
soft furnishings; parts and fittings for all the aforesaid; 
all included in class 24.

טקסטיל ופרטי טקסטיל; מצעים וכסות למיטה, אפריון למיטה
ודברי תליה למיטה; דברי תליה לקיר; שמיכות וכיסויים למיטה;
מגבות וסטים של מגבות; וילונות; מפות שולחן ומפות שולחן
מפשתן; ריהוט רך; חלקים וציוד עבור כל הנזכרים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: House of Fraser (Stores) Limited

Address: Granite House, 31 Stockwell Street, Glasgow, 
United Kingdom

Identification No.: 70669

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

BIBA

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224550 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 65203/10/2010



Domestic utensils and containers; ceramics; 
glassware; candles holders, incense holders; 
baskets; storage boxes, vases and bowls; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית; קרמיקה; כלי זכוכית; מחזיקים לנרות,
מחזיקים לקטורת; סלים; קופסאות אחסון; אגרטלים וקערות;

הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: House of Fraser (Stores) Limited

Address: Granite House, 31 Stockwell Street, Glasgow, 
United Kingdom

Identification No.: 70669

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

BIBA

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224551 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 65303/10/2010



Furniture; mirrors; picture frames; bathroom fittings in 
the nature of furniture; bathroom cupboards; racks 
and shelves; storage boxes; screens and partitions; 
blinds; horticulture and gardening accessories; pots 
for horticulture and flowers; sculptures; figurines; all 
included in class 20.

רהיטים; מראות; מסגרות לתמונה; ציוד לאמבטיה מסוג
רהיטים לאמבטיה; ארונות אמבטיה; מתלים ומדפים; קופסאות
אחסון; מגנים ומחיצות; וילונות; אביזרים לגננות וגינון; כלי חרס
לגננות ולפרחים; פסלים; פסלונים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: House of Fraser (Stores) Limited

Address: Granite House, 31 Stockwell Street, Glasgow, 
United Kingdom

Identification No.: 70669

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

BIBA

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224552 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 65403/10/2010



Domestic utensils and containers; ceramics; 
glassware; candles holders, incense holders; 
baskets; storage boxes, vases and bowls; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית; קרמיקה; כלי זכוכית; מחזיקים לנרות,
מחזיקים לקטורת; סלים; קופסאות אחסון; אגרטלים וקערות;

הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: House of Fraser (Stores) Limited

Address: Granite House, 31 Stockwell Street, Glasgow, 
United Kingdom

Identification No.: 70669

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. 224557 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 65503/10/2010



Textiles and textiles articles; bedding and bed 
clothing; bed canopies;  and hangings; wall hangings; 
throws  and spreads; towels and toweling sets; 
blinds, curtains and drapes; table-cloths and table 
linens; soft furnishings; parts and fittings for all the 
aforesaid; all included in class 24.

טקסטיל ופרטי טקסטיל; מצעים וכסות למיטה; אפריון למיטה
ודברי תליה למיטה; דברי תליה לקיר; שמיכות וכיסויים למיטה;
מגבות וסטים של מגבות; וילונות; מפות שולחן ומפות שולחן
מפשתן; ריהוט רך; חלקים וציוד עבור כל הנזכרים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 24 .

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: House of Fraser (Stores) Limited

Address: Granite House, 31 Stockwell Street, Glasgow, 
United Kingdom

Identification No.: 70669

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. 224560 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 65603/10/2010



Furniture; mirrors; picture frames; bathroom fittings in 
the nature of furniture; bathroom cupboards; racks 
and shelves; storage boxes; screens and partitions; 
blinds; horticulture and gardening accessories; pots 
for horticulture and flowers; sculptures; figurines; all 
included in class 20.

רהיטים; מראות; מסגרות לתמונה; ציוד לאמבטיה מסוג
רהיטים לאמבטיה; ארונות אמבטיה; מתלים ומדפים; קופסאות
אחסון; מגנים ומחיצות; וילונות; אביזרים לגננות וגינון; כלי חרס
לגננות ולפרחים; פסלים; פסלונים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: House of Fraser (Stores) Limited

Address: Granite House, 31 Stockwell Street, Glasgow, 
United Kingdom

Identification No.: 70669

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. 224561 מספר סימן

Application Date 18/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 65703/10/2010



Bath linen, brocades, calico, cotton fabrics, cottons, 
sleeping bags, cushion covers, bed and travel 
blankets; linings (cloth), sheets, eiderdowns, hand 
towels of textile; protective coverings for furniture, 
pillows and cushions; jersey (fabric); bath, bed and 
household linen; tablecloths (not of paper), curtains 
made from textile materials; napkins and washcloths, 
table napkins, table sets (of textile materials); fabrics; 
oilcloths (tablecloths), knitwear (fabric), velvet, 
curtains (net curtaining); all included in class 24.

מצעים לאמבט, רקמה בחוטי זהב, בדי כותנה,  אריגי כותנה,
בגדי כותנה, שקי שינה, ציפיות כרית, שמיכות מיטה ונסיעה,
בטנות (בדים), מצעים, שמיכות פוך,  מגבות ידיים  מטקסטיל;
כיסוי מגן לרהיטים, רפידות וכריות, בג סרוג (אריג); מצעי
אמבט, מיטה ומשק בית; מפות שולחן (לא מנייר), וילונות

עשויים מחומרי טקסטיל; מפיות ומטליות רחצה, מפיות שולחן,
סט לשולחן (מחומרי טקסטיל); בדים; שעווניות (מפות שולחן),
סריגים (אריג), קטיפה, וילונות (וילונות רשת); הכל כלול בסוג

.24

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Branding and Marketing S.A.

Address: 9 rue Basse, L 4963 Clémency, Luxembourg

Identification No.: 800710

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. 224563 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 65803/10/2010



Clothing, namely, bathing suits and trunks,  beach 
clothes, belts, bodices, braces, brassieres, 
chemisettes, coats, collars, combinations, corselets, 
corsets, dress shields, dressing gowns, furs, 
gabardines, gloves, jackets; knitwear, namely coats, 
pullovers; jumpers, body linen, namely underwear; 
ties; outer clothing, namely coats; overcoats, 
overalls, pyjamas, pants, parkas, petticoats, 
pullovers, ready-made clothing, scarves, shirts, 
socks, stockings, suits, sweaters, swimming suits, 
tee shirts, trousers, underclothing, underpants, 
underwear, uniforms, vests, footwear; headgear, 
namely caps, hats; all included in class 25.

ביגוד, בעיקר בגדי ים, בגדי חוף, חגורות, לסוטות, כתפיות,
חזיות, בגדים תחתונים, מעילים, צווארונים, קומבינציות,
מחוכים קלים, מחוכים, מגני שמלה, חלוקי בית, פרוות,

קפטנים, כפפות, ג'קטים, סריגים, בעיקר מעילים, סוודרים ללא
כפטורים; סוודרים, לבני גוף, בעיקר תחתונים, עניבות; ביגוד
חיצוני, בעיקר  מעילים;  מעילים עליונים, סרבלים, פיג'מות,
מכנסים, מעילים,  שמלות תחתונות, סוודרים ללא כפטורים,
בגדים מוכנים ללבישה, צעיפים, חצאיות, גרביים, גרביונים,
חליפות, סוודרים, בגדי ים, טי שירטים, מכנסיים, הלבשה

תחתונה, תחתונים, לבנים, מדים, וסטים, הנעלה, כיסויי ראש,
בעיקר כובעים וכובעי מצחיה; הכל כלול בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Branding and Marketing S.A.

Address: 9 rue Basse, L 4963 Clémency, Luxembourg

Identification No.: 800710

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. 224564 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 65903/10/2010



Class: 1 סוג: 1

Switzerland , 07/05/2009, No. 589.121 שוויץ , 07/05/2009 , מספר 589.121

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)

Larch arabinogalactan and its derivatives, for use in 
the production of pharmaceutical preparations, 
dietetic substances and foodstuffs; all included in 
class 1.

ארבינוגאלקטן מארזית והנגזרות שלו, לשימוש בייצור של
תכשירים רוקחיים, חומרים דיאטטיים ודברי מאכל; הנכללים

כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lonza AG (Lonza Ltd.)

Address: Munchensteinerstrasse 38, Basel, Switzerland

Identification No.: 64800

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ResistAid

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224569 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 66003/10/2010



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

Ownersבעלים

Name: Hadas Aliagon Hall שם: הדס אליגון הול

Address: Ben Gurion 4, Kfar Azar, Israel כתובת : בן גוריון 4, כפר אז`ר, ישראל

Identification No.: 024236309מספר זיהוי: 024236309

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

מותק

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224570 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 66103/10/2010



Class: 38 סוג: 38

France , 07/05/2009, No. 093649044 צרפת , 07/05/2009 , מספר 093649044

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 services for traffic optimization 
on telecommunication networks, depending on 
application aware solutions, for multimedia data 
transmission; all included in class 38.

שירותי תקשורות רחק לייעול תנועה ברשתות תקשורת רחק,
התלויים בפתרונות מודעים ליישומים, להעברת נתוני

מולטימדיה; 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

APPGLIDE

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224571 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 66203/10/2010



Class: 5 סוג: 5

Switzerland , 07/05/2009, No. 589.121 שוויץ , 07/05/2009 , מספר 589.121

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 which contain larch 
arabinogalactan and its derivatives; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים המכילים ארבינוגאלקטן מארזית והנגזרות
שלו; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lonza AG (Lonza Ltd.)

Address: Munchensteinerstrasse 38, Basel, Switzerland

Identification No.: 64800

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ResistAid

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224572 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 66303/10/2010



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

Ownersבעלים

Name: Hadas Aliagon Hall שם: הדס אליגון הול

Address: Ben Gurion 4, Kfar Azar, Israel כתובת : בן גוריון 4, כפר אז`ר, ישראל

Identification No.: 024236309מספר זיהוי: 024236309

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 224573 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 66403/10/2010



Class: 9 סוג: 9

France , 07/05/2009, No. 093649044 צרפת , 07/05/2009 , מספר 093649044

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 equipment and software for 
traffic optimization on telecommunication networks, 
depending on application aware solutions, for 
multimedia data transmission; all included in class 9.

ציוד ותכנת תקשורות רחק לייעול תנועה ברשתות תקשורת
רחק, התלויים בפתרונות מודעים ליישומים, להעברת נתוני

מולטימדיה; 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

APPGLIDE

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224574 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 66503/10/2010



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 כרונומטרים ; הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MISIS S.R.L.

Address: Via Dell'Edilizia, 58, Vicenza (VI), 36100, Italy

Identification No.: 70671

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

MISIS

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224576 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 66603/10/2010



Hotel services included in class 43. שירותי מלונאות הנכללים בסוג 43 .

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Fattal Hotels Ltd. שם: מלונות פתאל בע"מ

Address: Azriel Center 3 Triangle Building (35th Floor), 
Tel Aviv, Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 3 מגדל המשולש (קומה 35), תל אביב,
ישראל

Identification No.: 510678816מספר זיהוי: 510678816

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

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

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 224578 מספר סימן

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 66703/10/2010



Hotel services included in class 43. שירותי מלונאות הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Fattal Hotels Ltd. שם: מלונות פתאל בע"מ

Address:  תל אביב35 מגדל המשולש (קומה 3מרכז עזריאלי ,(,
ישראל

כתובת : מרכז עזריאלי 3 מגדל המשולש (קומה 35), תל אביב,
ישראל

Identification No.: 510678816מספר זיהוי: 510678816

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

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

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

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

Trade Mark No. 224579 מספר סימן

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 66803/10/2010



Physical exercise apparatus for medical purposes 
and physiotherapy; all included in class 10.

מכשור אימון למטרות רפואיות ופיזוטרפיה; הנכללים כולם בסוג
.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Briutech Health Technolgies Ltd. שם: בריאוטק הלת' טכנולוג'יס לימיטד

Address: 14 Yad haruzim St, Tel -Aviv, Israel כתובת : ד חרוצים 14, תל אביב, ישראל

Identification No.: 560025496מספר זיהוי: 560025496

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviv Eilon

Address:

שם: אביב אילון, עו"ד

כתובת : שנקר 14, בית נולטון קומה 2, ת.ד. 12423, הרצליה,
46733, ישראל

VIBRATECH

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224600 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 66903/10/2010



Physical  exercise machine; all included in class 28. מכשור אימון לספורט; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Briutech Health Technolgies Ltd. שם: בריאוטק הלת' טכנולוג'יס לימיטד

Address:  תל אביב, ישראל14ד חרוצים , כתובת : ד חרוצים 14, תל אביב, ישראל

Identification No.: 560025496מספר זיהוי: 560025496

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviv Eilon

Address:

שם: אביב אילון, עו"ד

כתובת : שנקר 14, בית נולטון קומה 2, ת.ד. 12423, הרצליה,
46733, ישראל

VIBRATECH

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224601 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 67003/10/2010



Sales services and marketing; stores for selling wall 
tiles and/or floor tiles and/or sanitary apparatus 
and/or sanitary installations and/or lavatory seats 
and/or bathes and/or shower stalls and/or 
washstands and/or taps and/or furniture for 
bathrooms and toilets and/or wash and rinsing basins 
and/or accessories for bathrooms and toilets; all 
included in class 35.

שירותי מכירה ושיווק; חנויות למכירת אריחים לקירות ו/או
ריצוף ו/או כלים סניטריים ו/או התקנים סניטריים ו/או מושבים
לאסלה ו/או אמבטיות ו/או מקלחונים ו/או כיורים ו/או ברזים ו/או

ריהוט לאמבטיה ולשירותים ו/או אגני רחצה ושטיפה ו/או
אביזרים לאמבטיה ולשירותים; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SUPERCERAMIC 2000 LTD. שם: סופר קרמיק 2000 בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510999535מספר זיהוי: 510999535

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: U.Barak, Law Offices

Address: 12 Hachilazon St., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: ע. ברק, משרד עו"ד

כתובת : רח' החילזון 12, רמת גן, 52522, ישראל

סופרקרמיק
SUPERCERAMIC

Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224602 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 67103/10/2010



Class: 31 סוג: 31

Austria , 21/04/2009 אוסטריה , 21/04/2009

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)

Animal foodstuff, additives to fodder (not for medical 
purposes), grains for animal consumption, meal for 
animals, mineral additives to fodder, lime for animal 
forage, animal fattening preparations, stall food for 
animals, all mentioned goods only for use at poultry; 
all goods included in class 31.

מזון לבעלי חיים, תוספים למספוא (שאינם עבור מטרות
רפואיות), גרעינים לצריכת בעלי יחים, ארוחה לבעלי

חיים,תוספים מינרליים למספוא, חשחש לחציר בעלי חיים,
תכשירי השמנה לבעלי חיים, תא מזון לבעלי חיים, כל הטובין

דלעיל הינם לשימוש רק בעופות; כל הסחורות נכללות בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Erber Aktiengesellschaft

Address: Herzogenburg, Austria

Identification No.: 59900

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POULTRYSTAR

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224606 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 67203/10/2010



Furniture, all included in class 20. רהיטים, הכל כלול בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC.

Address: 3400 Jackson Street, Dubuque, Iowa, U.S.A.

Identification No.: 800712

Incorporated in the State of Minnesota

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

FLEXSTEEL

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224615 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 67303/10/2010



Furniture; all included in class 20. רהיטים; הכל כלול בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC.

Address: 3400 Jackson Street, Dubuque, Iowa, U.S.A.

Identification No.: 800712

Incorporated in the State of Minnesota

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. 224616 מספר סימן

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 67403/10/2010



Recreational vehicle seating; all included in Class 12. מושבות לרכבי פנאי; הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC.

Address: 3400 Jackson Street, Dubuque, Iowa, U.S.A.

Identification No.: 800712

Incorporated in the State of Minnesota

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. 224617 מספר סימן

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 67503/10/2010



Recreational vehicle seating; all included in Class 12. מושבות לרכבי פנאי; הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC.

Address: 3400 Jackson Street, Dubuque, Iowa, U.S.A.

Identification No.: 800712

Incorporated in the State of Minnesota

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

FLEXSTEEL

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224619 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 67603/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Spain , 22/04/2009, No. 2872911 ספרד , 22/04/2009 , מספר 2872911

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)

Antivirus computer programs; antivirus software and 
hardware; antimalware computer programs; 
antimalware software and hardware; computer 
programs for computer security; software and 
hardware for computer security; computer programs 
for prevention of computer risks; software and 
hardware for prevention of computer risks; all 
included in class 9.

תוכניות אנטי-וירוס  למחשב; תוכנה וחומרה לאנטי-וירוס;
תוכניות מחשב  נגד תוכנה זדונית; תוכנה וחומרה נגד תוכנה
זדונית; תוכניות מחשב לאבטחת מחשב; תוכנה וחומרה

לאבטחת מחשב; תוכניות מחשב למניעת סיכוני מחשב; תוכנה
וחומרה למניעת סיכוני מחשב; הנכללים כולם בסוג  9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PANDA SECURITY, S.L.

Address: Gran Via de Don Diego Lopez de Haro, 4, 
Bilbao, 48001, Spain

Identification No.: 70677

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

PANDA

Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224622 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 67703/10/2010



Analysis for the installation of computer systems in 
the field of computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; analysis of 
computer systems in the field of computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; design of computer systems in the field 
of computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware; design and 
development of computer hardware and software in 
relation to computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; consultancy in the 
field of computers concerning computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; rental of computers relating to computer 
security, prevention of computer risks, antivirus 
and/or antimalware; computer programming relating 
to computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware; design of computer 
software relating to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and/or antimalware; 
installation of computer software relating to computer 
security, prevention of computer risks, antivirus 
and/or antimalware; rental of computer software 
relating to computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; maintenance of 
computer software relating to computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; updating of computer software relating 
to computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware; duplication of computer 
programs in relation to computer security, prevention 
of computer risks, antivirus and/or antimalware; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media in relation to computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; conversion of computer programs and 
data in relation to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and/or antimalware; 
recovery of data in relation to computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; creating and maintaining web sites for 
others in relation to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and/or antimalware; hosting 
computer sites (web sites) in relation to computer 
security, prevention of computer risks, antivirus 
and/or antimalware; technical project studies in the 
field of computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; services of 
information processing using computers in relation to 
computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware; operation and 
maintenance of computer systems (software) in 
relation to computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; all included in 

ניתוח עבור התקנת מערכות מחשב בתחום של אבטחת
מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;
ניתוח של מערכות מחשב בתחום של אבטחת מחשב, מניעת
סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; תכנון של
מערכות מחשב בתחום של אבטחת מחשב, מניעת סיכוני
מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; תכנון ופיתוח של
חומרת מחשב ותוכנת מחשב הקשורים לאבטחת מחשב,

מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; ייעוץ
בתחום של מחשבים באשר לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני
מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; השכרת מחשבים
הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או  נגד תוכנה זדונית; תכנות מחשב הקשורה לאבטחת

מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;
תכנון של תוכנת מחשב הקשורה לאבטחת מחשב, מניעת

סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; התקנת תוכנת
מחשב הקשורה לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-
וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;  השכרת תוכנת מחשב הקשורה
לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד
תוכנה זדונית; אחזקת תוכנת מחשב הקשורה לאבטחת

מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;
עדכון תוכנת מחשב הקשורה לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני
מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; העתקת תוכניות

מחשב  הקשורות לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-
וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;  המרת נתונים או מסמכים ממצב
פיזי למדיה אלקטרונית הקשורה לאבטחת מחשב, מניעת
סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; המרת
תוכניות מחשב ונתונים הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת

סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;  שחזור נתונים
הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או נגד תוכנה זדונית; יצירה ואחזקת אתרי אינטרנט לאחרים
הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או נגד תוכנה זדונית; אירוח אתרי מחשב (אתרי אינטרנט)
הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או נגד תוכנה זדונית;  לימודי פרויקט טכני בתחום של
אבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד

תוכנה זדונית; שרותי עיבוד מידע באמצעות מחשבים הקשורים
לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד
תוכנה זדונית; הפעלה ואחזקת מערכות מחשב (תוכנה)

הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או נגד תוכנה זדונית; הנכללים כולם בסוג  42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

PANDA

Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224623 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 67803/10/2010



Owners

Name: PANDA SECURITY, S.L.

Address: Gran Via de Don Diego Lopez de Haro, 4, 
Bilbao, 48001, Spain

Identification No.: 70677

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

Class: 42 סוג: 42

Spain , 18/05/2009, No. 2875947 ספרד , 18/05/2009 , מספר 2875947

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 67903/10/2010



Class: 45 סוג: 45

Spain , 18/05/2009, No. 2875947 ספרד , 18/05/2009 , מספר 2875947

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)

Granting of computer software licenses relating to 
computer security,prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware.; all included in class 45.

הענקת רישיונות לתוכנת מחשב הקשורים לאבטחת מחשב,
מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או אנטי-תוכנה זדונית;

הנכללים כולם בסוג  45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PANDA SECURITY, S.L.

Address: Gran Via de Don Diego Lopez de Haro, 4, 
Bilbao, 48001, Spain

Identification No.: 70677

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

PANDA

Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224624 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 68003/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Spain , 12/05/2009, No. 2875453 ספרד , 12/05/2009 , מספר 2875453

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)

Antivirus computer programs; antivirus software and 
hardware; antimalware computer programs; 
antimalware software and hardware; computer 
programs for computer security; software and 
hardware for computer security; computer programs 
for prevention of computer risks; software and 
hardware for prevention of computer risks; all 
included in class 9.

תוכניות אנטי-וירוס  למחשב; תוכנה וחומרה לאנטי-וירוס;
תוכניות מחשב  נגד תוכנה זדונית; תוכנה וחומרה נגד תוכנה
זדונית; תוכניות מחשב לאבטחת מחשב; תוכנה וחומרה

לאבטחת מחשב; תוכניות מחשב למניעת סיכוני מחשב; תוכנה
וחומרה למניעת סיכוני מחשב; הנכללים כולם בסוג  9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PANDA SECURITY, S.L.

Address: Gran Via de Don Diego Lopez de Haro, 4, 
Bilbao, 48001, Spain

Identification No.: 70677

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SECURITY 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

PANDA SECURITY

Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224625 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 68103/10/2010



Analysis for the installation of computer systems in 
the field of computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; analysis of 
computer systems in the field of computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; design of computer systems in the field 
of computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware; design and 
development of computer hardware and software in 
relation to computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; consultancy in the 
field of computers concerning computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; rental of computers relating to computer 
security, prevention of computer risks, antivirus 
and/or antimalware; computer programming relating 
to computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware; design of computer 
software relating to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and/or antimalware; 
installation of computer software relating to computer 
security, prevention of computer risks, antivirus 
and/or antimalware; rental of computer software 
relating to computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; maintenance of 
computer software relating to computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; updating of computer software relating 
to computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware; duplication of computer 
programs in relation to computer security, prevention 
of computer risks, antivirus and/or antimalware; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media in relation to computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; conversion of computer programs and 
data in relation to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and/or antimalware; 
recovery of data in relation to computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and/or 
antimalware; creating and maintaining web sites for 
others in relation to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and/or antimalware; hosting 
computer sites (web sites) in relation to computer 
security, prevention of computer risks, antivirus 
and/or antimalware; technical project studies in the 
field of computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; services of 
information processing using computers in relation to 
computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware; operation and 
maintenance of computer systems (software) in 
relation to computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and/or antimalware; all included in 

ניתוח עבור התקנת מערכות מחשב בתחום של אבטחת
מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;
ניתוח של מערכות מחשב בתחום של אבטחת מחשב, מניעת
סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; תכנון של
מערכות מחשב בתחום של אבטחת מחשב, מניעת סיכוני
מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; תכנון ופיתוח של
חומרת מחשב ותוכנת מחשב הקשורים לאבטחת מחשב,

מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; ייעוץ
בתחום של מחשבים באשר לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני
מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; השכרת מחשבים
הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או  נגד תוכנה זדונית; תכנות מחשב הקשורה לאבטחת

מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;
תכנון של תוכנת מחשב הקשורה לאבטחת מחשב, מניעת

סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; התקנת תוכנת
מחשב הקשורה לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-
וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;  השכרת תוכנת מחשב הקשורה
לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד
תוכנה זדונית; אחזקת תוכנת מחשב הקשורה לאבטחת

מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;
עדכון תוכנת מחשב הקשורה לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני
מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; העתקת תוכניות

מחשב  הקשורות לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-
וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;  המרת נתונים או מסמכים ממצב
פיזי למדיה אלקטרונית הקשורה לאבטחת מחשב, מניעת
סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית; המרת
תוכניות מחשב ונתונים הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת

סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד תוכנה זדונית;  שחזור נתונים
הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או נגד תוכנה זדונית; יצירה ואחזקת אתרי אינטרנט לאחרים
הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או נגד תוכנה זדונית; אירוח אתרי מחשב (אתרי אינטרנט)
הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או נגד תוכנה זדונית;  לימודי פרויקט טכני בתחום של
אבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד

תוכנה זדונית; שרותי עיבוד מידע באמצעות מחשבים הקשורים
לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או נגד
תוכנה זדונית; הפעלה ואחזקת מערכות מחשב (תוכנה)

הקשורים לאבטחת מחשב, מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס
ו/או נגד תוכנה זדונית; הנכללים כולם בסוג  42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

PANDA SECURITY

Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224626 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 68203/10/2010



Owners

Name: PANDA SECURITY, S.L.

Address: Gran Via de Don Diego Lopez de Haro, 4, 
Bilbao, 48001, Spain

Identification No.: 70677

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SECURITY 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

Class: 42 סוג: 42

Spain , 12/05/2009, No. 2875453 ספרד , 12/05/2009 , מספר 2875453

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)

כ"ה תשרי תשע"א - 68303/10/2010



Class: 45 סוג: 45

Spain , 12/05/2009, No. 2875453 ספרד , 12/05/2009 , מספר 2875453

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)

Granting of computer software licenses relating to 
computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and/or antimalware; all included in class 45.

הענקת רישיונות לתוכנת מחשב הקשורים לאבטחת מחשב,
מניעת סיכוני מחשב, אנטי-וירוס ו/או אנטי-תוכנה זדונית;

הנכללים כולם בסוג  45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PANDA SECURITY, S.L.

Address: Gran Via de Don Diego Lopez de Haro, 4, 
Bilbao, 48001, Spain

Identification No.: 70677

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SECURITY 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

PANDA SECURITY

Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224627 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 68403/10/2010



Construction, installation and repair of sports fields 
made of artificial turf or natural grass; all included in 
class 37.

בנייה, התקנה ותיקון של מגרשי ספורט העשויים מדשא
מלאכותי או דשא טבעי; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 224635 מספר סימן

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 68503/10/2010



Class: 39 סוג: 39

France , 12/05/2009, No. 093650177 צרפת , 12/05/2009 , מספר 093650177

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)

Transportation; vehicle towing; vehicle rental, 
transportation information, transportation information 
namely the management of vehicle itinerary via 
electronic networks such as internet or extranet 
communicating with vehicles or by the transmission 
of electromagnetic waves; all included in class 39.

תחבורה; גרירת כלי רכב; השכרת כלי רכב, מידע תחבורתי,
מידע תחבורתי דהיינו ניהול של תכנית מסע כלי רכב דרך

רשתות אלקטרוניות כגון אינטרנט או אקסטרה-נט המתקשרים
עם כלי רכב או על ידי העברה גלים אלקטרומגנטיים; הנכללים

כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

QUICKDROP

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224636 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 68603/10/2010



Class: 38 סוג: 38

France , 12/05/2009, No. 093650177 צרפת , 12/05/2009 , מספר 093650177

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 telecommunications services whether 
secured or not, namely the transmission and supply 
of digital data, sound files, data, information signals 
and images via computers, transmission by cable, 
radio and satellite, in particular for on-board 
navigation systems for vehicles; wireless 
transmission of digital data; electronic transmission of 
data and documents via computer terminals; 
technical assistance for the aforementioned services; 
all included in class 38.

אספקת שירותי תקשורת רחק בין מוגן או לא, דהיינו העברה
ואספקה של נתונים דיגיטאליים, קבצי אודיו, נתונים, אותות של
מידע ודמויות דרך מחשבים, העברה דרך כבלים, רדיו ולוויין,

בייחוד למערכות ניווט המועלים עבור כלי רכב; העברה
אלחוטית של נתונים דיגיטאליים; העברה אלקטרונית של
נתונים ומסמכים דרך מסופי מחשב; סיוע טכני לשירותים

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

QUICKDROP

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224637 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 68703/10/2010



Class: 12 סוג: 12

Germany , 06/05/2009, No. 302009027812 גרמניה , 06/05/2009 , מספר 302009027812

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)

Parts of motor vehicles (inasmuch as included in 
class 12); hydraulic aggregates for motor vehicles as 
shock-absorbing and/or stabilizing elements for 
chassis and vehicle body structures of motor 
vehicles; vibration absorbers for wheel suspensions 
of motor vehicles as well as their component parts 
and add-on parts (inasmuch as included in class 12); 
combined spring-shock absorber modules for 
vehicles; McPherson suspension struts for land 
vehicles; suspension struts with steel springs or 
pneumatic springs for wheel suspensions of motor 
vehicles as well as their component parts and add-on 
parts (inasmuch as included in class 12); support 
bearings for motor vehicle vibration absorbers; 
springs for wheel suspensions of motor vehicles, 
more particularly helical springs, as well as spring 
supports for such springs; torsion bar springs for 
motor vehicles; stabilizers for motor vehicle chassis; 
rubber parts, rubber-metal-parts and friction bearings 
as adapted add-on parts and/or connecting 
components for stabilizers for motor vehicles; all 
included in class 12.

חלקים של כלי רכב ממונעים (ככל שנכללים בסוג 12);
אגרגאטורים הידראוליים לכלי רכב ממונעים כאלמנטים בולמי
זעזועים ו/או מייצבים לשסי ומבני גוף כלי רכב של כלי רכב
ממונעים; סופגי ריטוט למתלי גלגל של כלי רכב ממונעים כמו
גם החלקים המרכיבים שלהם וחלקי תוספת (ככל שנכללים
בסוג 12); מודולים משולבים של בולמי זעזועים-קפיצים לכלי
רכב; תמוכות מתלים מסוג מקפרסון לכלי רכב יבשתיים;

תמוכות מתלים עם קפיצי פלדה או קפיצים פנאומטיים למתלי
גלגל של כלי רכב ממונעים כמו גם החלקים המרכיבים שלהם
וחלקי תוספת (ככל שנכללים בסוג 12); מסבי תמיכה לסופגי
ריטוט של כלי רכב ממונעים; קפיצים למתלי גלגל של כלי רכב
ממונעים, במיוחד קפיצים סליליים, וכן תומכי קפיצים לקפיצים
כאלה; קפיצי מוט פיתול לכלי רכב ממונעים; מייצבים לשסי כלי
רכב ממונעים; חלקי גומי, חלקי גומי-מתכת ומסבי חיכוך כחלקי
תוספת ו/או רכיבים מחברים מותאמים למייצבים לכלי רכב

ממונעים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

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

Bilstein

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224638 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 68803/10/2010



Owners

Name: ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH

Address: August-Bilstein-Str. 4, 58256 Ennepetal, 
Germany

Identification No.: 800713

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תשרי תשע"א - 68903/10/2010



Paper products; all include in class 16. מוצרי נייר; נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Israco- Food Brands Marketing שם: ישרקו- שיווק מותגי מזון

Address: Industrial Zone, Emek Hefer, Israel כתובת : אזור התעשיה, עמק חפר, ישראל

Identification No.: 512099136מספר זיהוי: 512099136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TIV TAAM RESHATOT LTD.

Address: The Legal Department, P.O.B. 1140, Hadera, 
38811, Israel

שם: טיב טעם רשתות בע"מ

כתובת : הלשכה המשפטית, ת.ד. 1140, חדרה, 38811, ישראל

Trade Mark No. 224663 מספר סימן

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 69003/10/2010



Beer, mineral water, soda water and other non 
alcoholic beverage, fruit beverage, fruit juices; all 
included in class 32.

בירה, מים מינרלים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; נכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Israco- Food Brands Marketing שם: ישרקו- שיווק מותגי מזון

Address: אזור התעשיה, עמק חפר, ישראל כתובת : אזור התעשיה, עמק חפר, ישראל

Identification No.: 512099136מספר זיהוי: 512099136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TIV TAAM RESHATOT LTD.

Address: The Legal Department, P.O.B. 1140, Hadera, 
38811, Israel

שם: טיב טעם רשתות בע"מ

כתובת : הלשכה המשפטית, ת.ד. 1140, חדרה, 38811, ישראל

Trade Mark No. 224666 מספר סימן

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 69103/10/2010



Class: 9 סוג: 9

Germany , 07/05/2009, No. 302009016803 גרמניה , 07/05/2009 , מספר 302009016803

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)

Measuring and testing instruments, in particular 
torque wrenches and related software; parts, fittings 
and accessories of afore mentioned goods, as far as 
contained in class 9; all included in class 9.

כלי מדידה ובדיקה, במיוחד מפתחות מומנט ותכנה קשורה;
חלקים, מתאמים ואביזרים של הסחורות הנזכרות לעיל,  ככול

שכלולים בסוג 9; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wera - Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG

Address: Korzerter Str. 21-25, 42349 Wuppertal, 
Germany

Identification No.: 800717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 224676 מספר סימן

Application Date 05/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 69203/10/2010



Class: 8 סוג: 8

Germany , 07/05/2009, No. 302009016803 גרמניה , 07/05/2009 , מספר 302009016803

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 (hand-operated); hand-operated screwing 
tools; inserts for screwing tools (bits) as parts of hand
-operated tools or to use with hand-operated tools, as 
well as chucks, holders, connectors and adapters as 
parts of hand operated tools or to use with hand-
operated tools (as far as contained in class 8); 
storage containers adapted to the afore mentioned 
goods and filled with the afore mentioned goods; 
accessories for hand-operated tools, namely 
screwdriver bits and wrench sockets; parts, fittings 
and accessories of afore mentioned goods, as far as 
contained in class 8; all included in class 8.

מכשירים ידניים (מופעלים ידנית); מכשירי הברגה מופעלים
ידנית; תוספות למכשירי הברגה (מקדחים) כחלקים של

מכשירים מופעלים ידנית או לשימוש עם מכשירים מופעלים
ידנית, וכן מלחציים, מחזיקים, מחברים ואדפטורים כחלקים של
מכשירים מופעלים ידנית או לשימוש עם מכשירים מופעלים

ידנית (ככל שכלולים בסוג 8); מיכלי אחסון המותאמים לסחורות
הנזכרות לעיל וממולאים עם הסחורות הנזכרות לעיל; אביזרים
למכשירים מופעלים ידנית, דהיינו מקדחי מברג ושקעי מפתחות
ברגים; חלקים, מתאמים ואביזרים של הסחורות הנזכרות לעיל,

ככל שנכללים בסוג 8; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

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. 224677 מספר סימן

Application Date 05/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 69303/10/2010



Owners

Name: Wera - Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG

Address: Korzerter Str. 21-25, 42349 Wuppertal, 
Germany

Identification No.: 800717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תשרי תשע"א - 69403/10/2010



Cosmetic and toilet products, namely, creams, milks 
and moisturizers for use on the face and body, hair 
shampoos, hair lotions, hair moisturizers, hair 
creams, leave-in hair care preparations, hair 
conditioners, hair gels, hair milks, hair colorants; 
body and facial soaps, perfumes, essential oils for 
personal use, body lotions, bath foams, skin creams, 
skin moisturizers, skin milks, skin powders, after-
shave gels and lotions, make-up, deodorants for 
personal use and dentifrices; preparations for solar 
radiation protection; bath salts; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה, דהיינו קרמים, תחליבים ותכשירי
לחות לשימוש על הפנים והגוף, תכשירי שמפו לשיער, תרחיצי
שיער, תכשירי לחות לשיער, קרמים לשיער, תכשירי טיפול
וטיפוח למיצוב השיעה, מעצבי שיער, ג'לים לשיער, תחליבים
לשיער, תכשירי גיוון לשיער; סבוני גוף ופנים, בשמים, שמנים
אתריים לשימוש אישי, תרחיצי גוף, קצפי רחצה, קרמים לעור,

תכשירי לחות לעור, תחליבים לעור, אבקות לעור; ג'לים
ותרחיצים לגילוח; תכשירי איפור, דאודורנטים לשימוש אישי
ומשחות שיניים; מלחי אמבט; תכשירים להגנה בפני קרינת

השמש; כולם כלולים בסוג 3 .

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NESH COSMETICS (1992) LTD. שם: נאש תמרוקים (1992) בע"מ

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

Identification No.: 511879470מספר זיהוי: 511879470

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

NATURAL FORMULA ALTERNATIVE CARE

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224696 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 69503/10/2010



Optical lenses and lens blanks; all incldued in class 
9.

עדשות אופטיות ועדשות לא-מעובדות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Transitions Optical, Inc.

Address: Pinellas Park, Florida, U.S.A.

Identification No.: 63536

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

XTRACTIVE

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224699 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 69603/10/2010



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: Bogart 2002 Ltd. שם: בוגארט 2002 בע"מ

Address: 24 Hertzel St., Natania, Israel כתובת : רח' הרצל 24, נתניה, ישראל

Identification No.: 513338657מספר זיהוי: 513338657

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. 224700 מספר סימן

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 69703/10/2010



Giving services temporarily sleeping, hotels, hostels, 
hosting houses, guests rooms, giving services of 
food and drinks, giving services of body care, giving 
services of spa, making parties and celebrations; all 
included in class 43.

מתן שרות לינה זמנית, בתי מלון, אכסניות, בתי אירוח,
צימרים, מתן שירותי מזון ומשקאות, שירותי טיפוח הגוף, מתן
שרותי ספא, קיום מסיבות ואירועים הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Demitri Levin שם: דימטרי לוין

Address: 3 Ness Ziona St., Tel Aviv, 63904, Israel כתובת : רח' נס ציונה 3, תל אביב-יפו, 63904, ישראל

Identification No.: 306063447מספר זיהוי: 306063447

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

לוטוס
LOTUS

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224701 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 69803/10/2010



Electric skin stimulation apparatus, namely for skin 
care treatment; all included in class 10.

התקנים חשמליים להמרצת העור, דהיינו לטיפולי טיפוח של
העור; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street, Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GALVANIC SPA

Application Date 08/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224702 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 69903/10/2010



Lotions, skin cream, exfoliates for the skin, masques, 
toners, skin gels; all included in class 3.

תרחיצים, קרם גוף, מוצרי קילוף לעור, מסיכות, טונרים, ג'ל
לעור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street, Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GALVANIC SPA

Application Date 08/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224703 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 70003/10/2010



Giving services temporarily sleeping, hotels, hostels, 
hosting houses, guests rooms, giving services of 
food and drinks, giving services of body care, giving 
services of spa, making parties and celebrations; all 
included in class 43.

מתן שרות לינה זמנית, בתי מלון, אכסניות, בתי אירוח,
צימרים, מתן שירותי מזון ומשקאות, שירותי טיפוח הגוף, מתן
שרותי ספא, קיום מסיבות ואירועים הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Demitri Levin שם: דימטרי לוין

Address:  ישראל63904, תל אביב-יפו, 3רח' נס ציונה , כתובת : רח' נס ציונה 3, תל אביב-יפו, 63904, ישראל

Identification No.: 306063447מספר זיהוי: 306063447

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

Trade Mark No. 224704 מספר סימן

Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 70103/10/2010



Medicinal herbs; herbal remedies including soothies 
and herbal jellies; vitamin preparations and nutritional 
food supplements; all included in class 5.

עשבי מרפא; תרופות עשביות כולל משככים וג'לים עשביים;
תכשירי ויטמין ותוספי מזון תזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD.

Address: 269A South Bridge Road, Singapore, Singapore

Identification No.: 62432

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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. 224767 מספר סימן

Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 70203/10/2010



Class: 44 סוג: 44

U.S.A. , 21/05/2009, No. 77/742694 ארה"ב , 21/05/2009 , מספר 77/742694

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 services, namely, cardiac and vascular 
therapeutic, prognostic, and diagnostic testing 
services; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שהם, שרותי בדיקה, טיפול, חיזוי, ואבחון
של הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

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. 224768 מספר סימן

Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 70303/10/2010



Class: 10 סוג: 10

U.S.A. , 21/05/2009, No. 77/742694 ארה"ב , 21/05/2009 , מספר 77/742694

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 use in cardiac 
and vascular prognostic, therapeutic, and diagnostic 
testing; diagnostic tests or test kits comprised of 
biological sample collection and storage for medical 
laboratory use, namely, for use in analysis of gene 
expression, genetics, single nucleotide 
polymorphism, haplotypes, proteins, and other 
analytes in biological samples, for the diagnosis of 
diseases, for the monitoring and prediction of disease 
incidence and progression, and for determining drug 
responses; all included in class 10.

מתקן רפואי ומכשירים לשימוש אבחנתי, טיפולי, ואבחון מחלות
לב וכלי דם; אבחון מחלות או ערכות אבחון המכילות אוסף
דגימות ביולוגיות ואחסון לשימוש מעבדה רפואית, שהם,
לשימוש בניתוח התבטאות גן, גנטיקה, פולימורפיזם של
נוקליאוטיד בודד, הפלוטיפים, חלבונים, ואנליטים אחרים
בדגימות ביולוגיות, לאבחון של מחלות, לבקרה וחיזוי של
התרחשות והתפתחות מחלה, ולקבוע תגובות תרופתיות;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

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. 224769 מספר סימן

Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 70403/10/2010



Diagnostic medical reagents, chemicals and 
biological materials both as spatially defined arrays 
and solutions or reagents for medical use in 
diagnosing, monitoring, and predicting diseases and 
for measuring or predicting response to therapy of 
cardiac and vascular diseases; all included in class 5.

מגיבים כימיים רפואיים מאבחנים, כימיקלים וחומרים ביולוגיים
שניהם מוגדרים באופן מרחבי כמערך נתונים ופתרונות או
כמגיבים כימיים לשימוש רפואי באבחון, ניתור וחיזוי מחלות
ועבור מדידה או חיזוי תגובה לטיפול במחלות לב וכלי דם;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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. 224770 מספר סימן

Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 70503/10/2010



Online, web-based, group fitness management 
software application which provides users with tools 
to measure, analyze, assess and report on the 
performance of the user's group fitness operations; 
computer software; downloadable electronic 
publications; all included in class 9.

אפליקציית תוכנה לניהול קבוצות כושר גופני, און-ליין, מבוססת
על רשת אשר מספקת למשתמשים כלים למדוד, לנתח,

להעריך ולדווח על התפקוד של פעולות קבוצת הכושר גופני של
המשתמש; תוכנות מחשב; פרסומים אלקטרוניים הניתנים

להורדה; הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Les Mills International Limited

Address: Auckland, New Zealand

Identification No.: 65140

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CLUBCOUNT

Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224771 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 70603/10/2010



All the goods included in Class 11. כל המוצרים הכלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TANA INDUSTRIES (1991) LTD. שם: תנה תעשיות (1991) בע"מ

Address: Kibbutz Netiv HaLamed He, 99885, Israel כתובת : קיבוץ נתיב הל"ה, 99885, ישראל

Identification No.: 511581324מספר זיהוי: 511581324

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. 224772 מספר סימן

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 70703/10/2010



All the goods included in Class 11. כל המוצרים הכלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TANA INDUSTRIES (1991) LTD. שם: תנה תעשיות (1991) בע"מ

Address: Kibbutz Netiv HaLamed He, 99885, Israel כתובת : קיבוץ נתיב הל"ה, 99885, ישראל

Identification No.: 511581324מספר זיהוי: 511581324

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. 224773 מספר סימן

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 70803/10/2010



Surgical and medical gloves; all included in class 10. כפפות כירורגיות ורפואיים; הכל כלול בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Molnlycke Healthcare A.B.

Address: Gamlestadsvagen 3 C, Goteborg, 40252, 
Sweden

Identification No.: 800732

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

NEODERM

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224774 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 70903/10/2010



עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ;

הנכללים כולם בסוג 18.

סוג: 18

סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: POLITIC FASHION LTD שם: פוליטיק פאשיין בע"מ

Address: Kibutz Galuyot 20, TEL AVIV, 68166, Israel כתובת : קיבוץ גלויות 20, תל אביב-יפו, 68166, ישראל

Identification No.: 514198282מספר זיהוי: 514198282

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: rosen Bassis

Address: Begin Rd. 125, P.O.B. 7300, Tel Aviv, 61073, 
Government Bldg, 24th floor, Israel

שם: רוזן בסיס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 125, ת.ד. 7300, תל אביב-יפו,
61073, קרית המשלה, ק24-, ישראל

Trade Mark No. 224775 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 71003/10/2010



עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ;

הנכללים כולם בסוג 18.

סוג: 18

סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: POLITIC FASHION LTD שם: פוליטיק פאשיין בע"מ

Address:  ישראל68166, תל אביב-יפו, 20קיבוץ גלויות , כתובת : קיבוץ גלויות 20, תל אביב-יפו, 68166, ישראל

Identification No.: 514198282מספר זיהוי: 514198282

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: rosen Bassis

Address: Begin Rd. 125, P.O.B. 7300, Tel Aviv, 61073, 
Government Bldg, 24th floor, Israel

שם: רוזן בסיס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 125, ת.ד. 7300, תל אביב-יפו,
61073, קרית המשלה, ק24-, ישראל

Trade Mark No. 224776 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 71103/10/2010



Security services, security center, distress cesnter,
camera & video installation services, communocation
services;
all included in class 38.

שירותי אבטחה הכוללים מוקדי אבטחה ומצוקה, שירותי
התקנת יודאו ומצלמות, שירותי תקשורת;

כולם נכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: B-PROTECT ONLINE LTD. שם: בי - פרוטקט אונליין בע"מ

Address: 3 Sapir Center, P.O.B. 34344, Jerusalem, Givat 
Shaul, Israel

כתובת : מרכז ספיר 3, גבעת שאול, ת.ד. 34344, ירושלים,
ישראל

Identification No.: 514158609מספר זיהוי: 514158609

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Seligman & Co., Advs.

Address: 23 Derech Menahem Begin, P.O.B. 36090, Tel 
Aviv, 66184, Israel

שם: מ. זליגמן ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, ת.ד. 36090, תל אביב, 66184,
ישראל

Trade Mark No. 224778 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 71203/10/2010



Batteries and battery chargers; all included in class 9. סוללות ומטעני סוללות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eveready Battery Company, Inc.

Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.

Identification No.: 71

(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. 224779 מספר סימן

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 71303/10/2010



Security services to protect human being & property, 
security cesnter, distress cesnter, protection & 
security means installation services, camera & video 
installation services, communication cervices; all 
included in class 45.

שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם הכוללים מוקדי
אבטחה ומצוקה, שירות התקנת אמצעי מיגון ואבטחה; שירותי
התקנת וידאו ומצלמות, שירותי תקשורת; כולם נכללים בסוג

.45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: B-PROTECT ONLINE LTD. שם: בי - פרוטקט אונליין בע"מ

Address:  גבעת שאול3מרכז ספיר ,, P.O.B. 34344, ירושלים,
ישראל

כתובת : מרכז ספיר 3, גבעת שאול, ת.ד. 34344, ירושלים,
ישראל

Identification No.: 514158609מספר זיהוי: 514158609

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Seligman & Co., Advs.

Address: 23 Derech Menahem Begin, P.O.B. 36090, Tel 
Aviv, 66184, Israel

שם: מ. זליגמן ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, ת.ד. 36090, תל אביב, 66184,
ישראל

Trade Mark No. 224780 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 71403/10/2010



Contraceptive pharmaceutical preparations. תכשירי רוקחות למניעת הריון.

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

שלי
SHELLY

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224781 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 71503/10/2010



Contraceptive pharmaceutical preparations. תכשירי רוקחות למניעת הריון.

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

אמילי
EMILY

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224782 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 71603/10/2010



Contraceptive pharmaceutical preparations. תכשירי רוקחות למניעת הריון.

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

ג'ולי
JULIE

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224783 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 71703/10/2010



Breakfast cereals, cereal-based snack foods, 
processed cereals, crackers, cookies, bakery 
products; all included in class 30.

דגני בוקר, חטיפי מזון מבוססי דגנים, דגנים מעובדים, קרקרים,
עוגיות, מוצרי מאפה; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BARBARA'S BAKERY, INC.

Address: 3900 Cypress Drive, Petaluma, California, 
94954, U.S.A.

Identification No.: 70701

(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

BARBARA'S BAKERY

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224784 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 71803/10/2010



Breakfast cereals, cereal-based snack foods, 
processed cereals, crackers, cookies, bakery 
products; all included in class 30.

דגני בוקר, חטיפי מזון מבוססי דגנים, דגנים מעובדים, קרקרים,
עוגיות, מוצרי מאפה; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BARBARA'S BAKERY, INC.

Address: 3900 Cypress Drive, Petaluma, California, 
94954, U.S.A.

Identification No.: 70701

(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

PUFFINS

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224785 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 71903/10/2010



Promoting the maters of the soldier and the
discharged soldier with focus on educational and
cultural activities;
all of which are included in class 41.

קידום ענייני החייל והחייל המשוחרר תוך התמקדות בתחומי,
החינוך והתרבות; כולם נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Association for the Wellbeing of Israel's 
Soldiers

שם: האגודה למען החייל בישראל (ע.ר.)

Address: 60 Weuizman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ויצמן 60, תל אביב, ישראל

Identification No.: 580004307מספר זיהוי: 580004307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

Trade Mark No. 224786 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 72003/10/2010



Promoting the matters of the soldier and the
discharged soldier with focus on welfare activities;
establishing, organizing and guiding fostering unite of
the idf;
taking care of the wounded soldier's wellbeing in the
hospital or a recovery home;
assisting and taking care of the wellbeing of the
lonely soldier and the soldier in need; all of which are
included in class 45.

קידום ענייני החייל והחייל המשוחרר תוך התמקדות בתחומי
הרווחה;  ליזום, לארגן ולהנחות פעולות אימוץ של יחידות
צה''ל; לדאוג לרווחתו של חייל מאושפז בבית חולים או בית

החלמה; לסייע, לטפל ולדאוג לרווחתו של החייל הבודד והחייל
הנזקק;  כולם נכללים בסיווג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Association for the Wellbeing of Israel's 
Soldiers

שם: האגודה למען החייל בישראל (ע.ר.)

Address:  תל אביב, ישראל60רחוב ויצמן , כתובת : רחוב ויצמן 60, תל אביב, ישראל

Identification No.: 580004307מספר זיהוי: 580004307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

Trade Mark No. 224787 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 72103/10/2010



Fund raising and financing services and real estate 
management; all of which are included in class 36.

שירותי התרמה ומימון וניהול נכסי דלא ניידי, כולם נכללים
בסיווג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Association for the Wellbeing of Israel's 
Soldiers

שם: האגודה למען החייל בישראל (ע.ר.)

Address:  תל אביב, ישראל60רחוב ויצמן , כתובת : רחוב ויצמן 60, תל אביב, ישראל

Identification No.: 580004307מספר זיהוי: 580004307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

Trade Mark No. 224788 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 72203/10/2010



Foods and beverages supplies, catering and lodging 
services, all of which are included in included in class 
43.

שירותים להספקת מזון ומשקה ולינה זמנית, וכולם נכללים
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Association for the Wellbeing of Israel's 
Soldiers

שם: האגודה למען החייל בישראל (ע.ר.)

Address:  תל אביב, ישראל60רחוב ויצמן , כתובת : רחוב ויצמן 60, תל אביב, ישראל

Identification No.: 580004307מספר זיהוי: 580004307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

Trade Mark No. 224789 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 72303/10/2010



Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in 
performance intelligence, application performance 
management, monitoring desktop performance, 
application performance and end user productivity; 
Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in IT 
management in real or virtual environment; Computer 
software development; Computer services, namely, 
hosting and maintaining an on-line web site for others 
to access performance intelligence platform and 
remotely control and manage IT systems; all included 
in class 42.

שירותי מתן תוכנה כשירות (SAAS), דהיינו, אירוח תוכנה
לשימוש על ידי אחרים לשימוש במידע על ביצועים, ניהול ביצועי

אפליקציות, ומעקב אחר ביצועי שולחן עבודה, ביצועי
אפליקציות ופרודוקטיביות המשתמש; שירותי מתן תוכנה
כשירות (SAAS), דהיינו, אירוח תוכנה לשימוש בניהול

טכנולוגיות מידע בסביבה ממשית או וירטואלית; שירותי פיתוח
תוכנת מחשב; שירותי מחשב, דהיינו, אירוח ואחזקה של אתר
אינטרנט עבור אחרים לגישה לפלטפורמה למידע על ביצועים,
ולשליטה וניהול מרחוק של מערכות טכנולוגיית מידע; הנכללים

כולם בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aternity Information Systems Ltd. שם: אטרניטי מערכות מידע בע"מ

Address: Hanagar 6a St., Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' הנגר 6א, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 513533133מספר זיהוי: 513533133

תאגיד ישראלי

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

ATERNITY

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224790 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 72403/10/2010



Computer software for use in performance 
intelligence, application performance management, 
and monitoring desktop performance, application 
performance and end user productivity; Computer 
software for use in IT management in real or virtual 
environment; all included in class 9

תוכנת מחשב לשימוש במידע על ביצועים, ניהול ביצועי
אפליקציות, ומעקב אחר ביצועי שולחן עבודה, ביצועי

אפליקציות ופרודוקטיביות המשתמש; תוכנת מחשב לשימוש
בניהול טכנולוגיות מידע בסביבה ממשית או וירטואלית;

הנכללים כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aternity Information Systems Ltd. שם: אטרניטי מערכות מידע בע"מ

Address: Hanagar 6a St., Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' הנגר 6א, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 513533133מספר זיהוי: 513533133

תאגיד ישראלי

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

ATERNITY

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224791 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 72503/10/2010



Fruit beverages, fruit juice, freshly squeeze juices, 
nectar and other products to prepare beverage; all 
included in class 32.

משקאות מפירות ומיצי פירות, מיצים סחוטים טריים, עסיסים
ותכשירים אחרים להכנת משקאות, הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Jessy Holdings Ltd. שם: ג'סי אחזקות בע"מ

Address: Mark Shagal 9, Tel Aviv, Israel כתובת : מארק שאגל 9, תל אביב, ישראל

Identification No.: 512176322מספר זיהוי: 512176322

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. 224792 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 72603/10/2010



Spirit levels; all included in class 9. כלים לפילוס; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KAPRO INDUSTRIES LTD. שם: קפרו תעשיות בע"מ

Address: Kibbutz Kadarim, M.P. Bikat Beit Hakerem, 
12390, Israel

כתובת : קיבוץ קדרים, ד.נ. בקעת בית הכרם, 12390, ישראל

Identification No.: 28945מספר זיהוי: 28945

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

Trade Mark No. 224793 מספר סימן

Application Date 02/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 72703/10/2010



Pre-saturated automatic blanket cleaning rolls for use 
on printing equipment; all included in Class 7.

גלילי גומי לניקוי (בלנקט) אוטומטיים ורוויים לשימוש בציוד
דפוס;; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fiberweb, Inc.

Address: 70 Old Hickory Boulevard, Old Hickory, 
Tennessee, 37138, U.S.A.

Identification No.: 800735

South Carolina 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

ELIXIR

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224796 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 72803/10/2010



Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoking 
accessories, lighters and matches; all included in 
class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומעובד, צרכי מעשנים, מציתים וגפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL CIGARETTE CO. (I.C.C.) LTD. שם: החברה הישראלית לסיגריות (ח.י.ס.) בע"מ

Address: 9 Martin Gahal, Petach Tikva, 49512, Kiryat 
Ariye, Israel

כתובת : רח' מרתין גהל 9, פתח תקוה, 49512, קרית אריה,
ישראל

Identification No.: 520028960מספר זיהוי: 520028960

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

HIGHWAY

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224797 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 72903/10/2010



Motor oils, lubricants and greases; all included in 
class 4.

שמני מנוע, חומרי סיכה וגריז; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ashland Licensing and Intellectual Property 
LLC

Address: 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio, 43017, 
U.S.A.

Identification No.: 61805

(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

VR1

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224798 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 73003/10/2010



Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoking 
accessories, lighters and matches; all included in 
class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומעובד, צרכי מעשנים, מציתים וגפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL CIGARETTE CO. (I.C.C.) LTD. שם: החברה הישראלית לסיגריות (ח.י.ס.) בע"מ

Address: 9 Martin Gahal, Petach Tikva, 49512, Kiryat 
Ariye, Israel

כתובת : רח' מרתין גהל 9, פתח תקוה, 49512, קרית אריה,
ישראל

Identification No.: 520028960מספר זיהוי: 520028960

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

SUBWAY

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224799 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 73103/10/2010



Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים  כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EVE

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224800 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 73203/10/2010



Beers; all included in class 32. בירות; 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EVE

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224801 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 73303/10/2010



Flashlights and lanterns; all included in class 11. פנסי כיס וגופי תאורה; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eveready Battery Company, Inc.

Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.

Identification No.: 71

(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. 224803 מספר סימן

Application Date 13/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 73403/10/2010



Plant growth regulators; all included in class 1 דשנים ומווסתי צמיחה ; הנכללים כולם בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HAIFA CHEMICALS LTD. שם: חיפה כימיקלים בע"מ

Address: P.O.B. 10809, Haifa, Israel כתובת : ת.ד. 10809, חיפה, ישראל

Identification No.: 520039454מספר זיהוי: 520039454

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

מסיקל

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224810 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 73503/10/2010



Class: 16 סוג: 16

Finland , 20/05/2009, No. T200901379 T200901379 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, in particular 
soft paper products, paper for drying and cleaning for 
use in service installations and in industry, napkins, 
table cloths, wrapping and packaging material, face 
towels, wipes, handkerchiefs, babies' diapers of 
paper of cellulose; printed matter; plastic materials 
for packaging (not included in other classes), cloth of 
paper

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, אשר לא כלולים
בסוגים אחרים, בפרט מוצרים מנייר רך, נייר לניקוי וייבוש

לשימוש במתקני שירות ובתעשייה, מפיות, מפות שולחן, חומרי
עטיפה ואריזה, מגבות פנים, מגבונים, מטפחות, חיתולים
לתיקונות עשויים מנייר תאית; חומרים מודפסים; חומרי

פלסטיק לאריזה (אשר לא כלולים בסוגים אחרים), מטליות נייר

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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

LAMBI

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224811 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 73603/10/2010



Class: 21 סוג: 21

Finland , 20/05/2009, No. T200901379 T200901379 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Household or kitchen utensils and containers, in 
particular disposable tableware (other than knives, 
forks and spoons), holders, containers and 
dispensers for kitchen rolls, toilet paper, napkins, 
hand towels; articles for cleaning purposes, in 
particular soap dishes, soap boxes soap dispensers, 
towels and cloths for cleaning, not of woven fabrics

כלים ומיכלים למשק הבית והמטבח, בפרט כלי שולחן חד
פעמיים (מלבד סכינים, מזלגות וכפות), מחזיקים, מיכלים
ומנפיקים לגלילי מטבח, נייר טואלט, מפיות, מגבות ידים;

פריטים למטרות ניקיון, בפרט כלי סבון, קופסאות סבון, מנפיקי
סבון, מגבות ומטליות לניקוי, שאינם מבדים ארוגים

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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

LAMBI

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224812 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 73703/10/2010



Class: 28 סוג: 28

Finland , 20/05/2009, No. T200901379 T200901379 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Games and playthings; decorations, in particular 
paper party hats

משחקים וצעצועים; קישוטים, בפרט כובעי מסיבה מנייר

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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

LAMBI

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224813 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 73803/10/2010



Class: 3 סוג: 3

Finland , 20/05/2009, No. T200901380 T200901380 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Cleaning preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, in particular moist wipes for sanitary 
and cosmetic purposes; hair lotions

תכשירי ניקוי; סבונים; פרפומריה, שמנים אתרים, קוסמטיקה,
בפרט מגבונים לחים לשימושים קוסמטיים וסניטריים תחליב

שיער

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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. 224814 מספר סימן

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 73903/10/2010



Class: 4 סוג: 4

Finland , 20/05/2009, No. T200901379 T200901379 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Candles and wicks for lighting נרות ופתילים לתאורה

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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

LAMBI

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224815 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 74003/10/2010



Class: 3 סוג: 3

Finland , 20/05/2009, No. T200901379 T200901379 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Cleaning preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, in particular moist wipes for sanitary 
and cosmetic purposes; hair lotions

תכשירי ניקוי; סבונים; פרפומריה, שמנים אתרים, קוסמטיקה,
בפרט מגבונים לחים לשימושים קוסמטיים וסניטריים תחליב

שיער

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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

LAMBI

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224816 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 74103/10/2010



Class: 16 סוג: 16

Finland , 20/05/2009, No. T200901380 T200901380 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, in particular 
soft paper products, paper for drying and cleaning for 
use in service installations and in industry, napkins, 
table cloths, wrapping and packaging material, face 
towels, wipes, handkerchiefs, babies' diapers of 
paper of cellulose; printed matter; plastic materials 
for packaging (not included in other classes), cloth of 
paper

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, אשר לא כלולים
בסוגים אחרים, בפרט מוצרים מנייר רך, נייר לניקוי וייבוש

לשימוש במתקני שירות ובתעשייה, מפיות, מפות שולחן, חומרי
עטיפה ואריזה, מגבות פנים, מגבונים, מטפחות, חיתולים
לתיקונות עשויים מנייר תאית; חומרים מודפסים; חומרי

פלסטיק לאריזה (אשר לא כלולים בסוגים אחרים), מטליות נייר

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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. 224817 מספר סימן

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 74203/10/2010



Class: 21 סוג: 21

Finland , 20/05/2009, No. T200901380 T200901380 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Household or kitchen utensils and containers, in 
particular disposable tableware (other than knives, 
forks and spoons), holders, containers and 
dispensers for kitchen rolls, toilet paper, napkins, 
hand towels; articles for cleaning purposes, in 
particular soap dishes, soap boxes soap dispensers, 
towels and cloths for cleaning, not of woven fabrics

כלים ומיכלים למשק הבית והמטבח, בפרט כלי שולחן חד
פעמיים (מלבד סכינים, מזלגות וכפות), מחזיקים, מיכלים
ומנפיקים לגלילי מטבח, נייר טואלט, מפיות, מגבות ידים;

פריטים למטרות ניקיון, בפרט כלי סבון, קופסאות סבון, מנפיקי
סבון, מגבות ומטליות לניקוי, שאינם מבדים ארוגים

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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. 224818 מספר סימן

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 74303/10/2010



Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירים  לטיפוח הגוף
והיופי, תרחצים לשיער, משחות שיניים.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mulhens  GmbH & Co. KG

Address: Koln, Germany

Identification No.: 68625

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

Class: 3 סוג: 3

Germany , 19/05/2009, No. 302009029785.1/03 גרמניה , 19/05/2009 , מספר 302009029785.1/03

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)

GUILTY

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224819 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 74403/10/2010



Class: 28 סוג: 28

Finland , 20/05/2009, No. T200901380 T200901380 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Games and playthings; decorations, in particular 
paper party hats

משחקים וצעצועים; קישוטים, בפרט כובעי מסיבה מנייר

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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. 224820 מספר סימן

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 74503/10/2010



Class: 4 סוג: 4

Finland , 20/05/2009, No. T200901380 T200901380 פינלנד , 20/05/2009 , 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)

Candles and wicks for lighting נרות ופתילים לתאורה

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Metsa Tissue Oyj

Address: Revontulentie 8 C, Espoo, 02100, Finland

Identification No.: 800736

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. 224821 מספר סימן

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 74603/10/2010



Machine-readable data carriers of all types with 
programs installed; computer programs and software 
of all kinds; magnetic data carriers, namely magnetic 
tapes, magnetic discs and magnetic cards; all 
included in class 9.

נשאי נתונים הנקראים על ידי מכונה מכל הסוגים עם תוכניות
מותקנות; תוכניות ותוכנת מחשב מכל הסוגים; נשאי נתונים
מגנטיים, דהיינו קלטות מגנטיות, דיסקים מגנטיים וכרטיסים

מגנטיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Clear Enterprise

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224822 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 74703/10/2010



Class: 10 סוג: 10

U.S.A. , 26/05/2009, No. 77/744,495 ארה"ב , 26/05/2009 , מספר 77/744,495

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)

Thermal self-heating applicators for heating and 
applying wax, skin lotions, skin creams, non-
medicated cosmetic ointments, and beauty gels for 
therapeutic purposes; all included in class 10.

מתקנים תרמיים המתחממים מעצמם לחימום והנחת שעווה,
תחליבי עור, קרמים לעור, משחות קוסמטיות שאינן תרופתיות,

וג'לים ליופי למטרות טיפוליות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Meltology, LLC

Address: 565 Country Club Drive, Escondido, California 
92029, U.S.A.

Identification No.: 800739

a Limited Liability Company of California

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

MELTOLOGY

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224823 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 74803/10/2010



Articles of clothing, outerwear and underwear, in 
particular sportswear and leisure wear, knitwear, 
suits, blouses, bodysuits, underclothing, women's 
dresses, women's suits, shirts, trousers, jackets, light 
coats, lingerie, coats, bodices, morning jackets, 
overalls, pullovers, skirts, pyjamas, pinafores, tights, 
T-shirts, waistcoats, bathing suits, bathing trunks and 
bathing costumes, bikinis, brassieres; clothing 
accessories, namely head, neck and shoulder shawls 
and clothes, scarves, ties, bow ties, caps, sweat 
bands, mittens and gloves, socks, stockings and 
belts; hosiery; footwear and parts thereof, including 
sports and leisure footwear, in particular sports and 
leisure shoes, comfort shoes, shoes for health of the 
feet, work shoes; shoes, boots, low-shoes, sandals, 
children's sandals, gymnastics sandals, flip-flop 
sandals, slip-on shoes, slippers, sling-back sandals, 
hand-stitched sandals, clogs, in particular with 
anatomically shaped deep foot bed; foot and shoe 
inlays, protective inserts for sensitive parts of the 
foot; foot supports, correction pieces, heel pieces, 
wedges, cushions, insoles, sole inlays, heels, 
outsoles, shoe base parts, foot beds and moulded 
foot soles and parts thereof, including moulded foot 
soles and foot beds in the form of solid plastics 
inserts with foot bed or anatomically formed deep 
foot bed, in particular made from natural cork, 
thermoplastic cork, plastics, latex or expanded 
synthetic materials, including elastic composites of 
cork or plastics-cork mixtures; shoe uppers; all 
intended for kids; all included in class 25.

פריטי לבוש, בגדים עליוניים ובגדים תחתונים, במיוחד בגדי
ספורט ובגדי פנאי, סריגים, חליפות, חולצות נשים, חליפות גוף,

לבנים, שמלות לנשים, חליפות לנשים, חולצות, מכנסיים,
ז'קטים, מעילים קלים, לבוש תחתון לנשים, מעילים, לסוטות,
ז'קטים לבוקר, סרבלים, פולוברים, חצאיות, פיג'מות, סינרים,

טייטס, חולצות T, מקטרונים, בגדי רחצה, מכנסי רחצה
ותלבושות רחצה, ביקיני, חזיות; אביזרי לבוש, דהיינו רדידים

ולבוש לראש, לצוואר ולכתפיים, צעיפים, עניבות, עניבות פרפר,
כומתות, רצועות הזעה, כסיות וכפפות, גרביים, גרבי ניילון
וחגורות; לבנים; הנעלה וחלקים עבור הנעלה, כולל הנעלת
ספורט ופנאי, במיוחד נעלי ספורט ונעלי פנאי, נעלי נוחות,
נעליים לבריאות הרגל, נעלי עבודה; נעליים, מגפיים, נעליים
נמוכות, סנדלים, סנדלי ילדים, סנדלים להתעמלות, סנדלי

אצבע, נעלי סירה, נעלי בית, סנדלים לקשירה מאחור, סנדלים
שנתפרו ביד, קבקבים, במיוחד עם מצע עמוק לרגל המעוצב
בצורה אנטומית; מילויים לרגל ולנעל, תוספות מגן לחלקים
רגישים של הרגל; תומכים לרגל, חלקי תיקון, חלקי עקב,
טריזים, כריות, מדרסים, מילויים לסוליות, עקבים, סוליות

חיצוניות, חלקים לבסיס הנעל לנעליים, מצעים לרגל וסוליות
הנעשות בעיצוב וחלקים עבורם, כולל סוליות הנעשות בעיצוב
לרגל ומצעים לרגל בצורת תוספות מפלסטיק מוצק עם מצע
לרגל או מצע עמוק לרגל הנעשה בצורה אנטומית, במיוחד
העשוי משעם טבעי, שעם תרמופלסטי, פלסטיקים, לטקס או
חומרים סינתטיים מורחבים, כולל תרכובות אלסטיות של שעם
או של תערובות של פלסטיק ושעם; חלקי נעליים מעל לסוליה;

כולם מיועדים לשימוש ילדים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

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. 224824 מספר סימן

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 74903/10/2010



Owners

Name: FOOTPRINTS Schuh GmbH

Address: Rheinstrasse 2-4, 53604 Bad Honnef, Germany

Identification No.: 800737

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תשרי תשע"א - 75003/10/2010



Class: 3 סוג: 3

U.S.A. , 15/10/2009, No. 77/849,611 ארה"ב , 15/10/2009 , מספר 77/849,611

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)

Cosmetic preparations; non-medicated skin care 
preparations; cosmetic creams for skin care; non-
medicated skin creams; skin cleansers; skin toners; 
skin moisturizers; sun care lotions; sun block lotions, 
sun block preparations; sun tan lotions; exfoliant 
creams; eye creams; beauty creams for body care; 
facial beauty masks; depilatory wax; all included in 
class 3.

תכשירים קוסמטיים; תכשירים לטיפול בעור שאינם תרופתיים;
קרמים קוסמטיים לטיפול בעור; קרמים לעור שאינם תרופתיים;

תרחיצי עור; טונרים לעור; לחויות לעור; תחליבים לטיפול
בחשיפה לשמש; תחליבים נגד שמש, תכשירים נגד שמש;
תחליבי שיזוף בשמש; קרמים להסרת עור יבש; קרמים

לעיניים; קרמים ליופי לטיפול בגוף; מסיכות יופי לפנים; שעווה
להסרת שיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Meltology, LLC

Address: 565 Country Club Drive, Escondido, California 
92029, U.S.A.

Identification No.: 800739

a Limited Liability Company of California

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

MELTOLOGY

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224825 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 75103/10/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 15/10/2009, No. 77/849,611 ארה"ב , 15/10/2009 , מספר 77/849,611

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)

Medicated skin care preparations; medicated sun 
care preparations; acne treatment preparations; 
medicated serums for treatment of hair and skin; 
preparations for the relief of pain; all included in class 
5.

תכשירים תרופתיים לטיפול בעור; תכשירים תרופתיים לטיפול
בחשיפה לשמש; תכשירי טיפול באקנה; סרומים תרופתיים
לטיפול בשיער ועור; תכשירים להקלה בכאב; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Meltology, LLC

Address: 565 Country Club Drive, Escondido, California 
92029, U.S.A.

Identification No.: 800739

a Limited Liability Company of California

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

MELTOLOGY

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224826 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 75203/10/2010



Printed material accompanying software and data 
processing programs, namely manuals, catalogues, 
user guides and operating instructions; all included in 
class 16.

חומר מודפס המלווה תוכנה ותוכניות לעיבוד נתונים, דהיינו
ספרי הוראות שימוש, קטלוגים, מדריכים למשתמש והוראות

הפעלה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Clear Enterprise

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224828 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 75303/10/2010



Internet services, namely providing access to data 
and information on the Internet relating to the 
development, creating, programming, implementing, 
performance, production, distribution, sale, 
application, use, function, handling, modification, 
maintenance, rental, updating, design and 
outsourcing of computer programs and computer 
software; providing interactive communications 
services online or on the Internet for all services; all 
included in class 38.

שירותי אינטרנט, דהיינו אספקת גישה לנתונים ומידע
באינטרנט הקשור לפיתוח, יצירה, תכנות, יישום, ביצוע, ייצור,

הפצה, מכירה, אפליקציה, שימוש, תפקוד, טיפול, שינוי,
תחזוקה, השכרה, עדכון, עיצוב ומיקור חוץ של תוכניות מחשב
ותוכנות מחשב; אספקת שירותי תקשורת אינטראקטיבית

מקוונת או באינטרנט לכל השירותים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Clear Enterprise

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224829 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 75403/10/2010



Training in the use and application of computer 
programs; all included in class 41.

הדרכה בשימוש ויישום של תוכניות מחשב; הנכללים כולם בסוג
.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Clear Enterprise

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224830 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 75503/10/2010



Systematisation of data and information in computer 
databases for the Internet, relating to the 
development, creating, programming, implementing, 
performance, production, distribution, sale, 
application, use, function, handling, modification, 
maintenance, rental, updating, design and 
outsourcing of computer programs and computer 
software; updating of data and information in Internet 
computer databases, relating to the development, 
creating, programming, implementing, performance, 
production, distribution, sale, application, use, 
function, handling, modification, maintenance, rental, 
updating, design and outsourcing of computer 
programs and computer software; business research 
and appraisals; review and analysis of business data; 
defining and developing information structures for 
future business developments and business 
strategies; planning and evaluation of business 
models; evaluation of prospects for business 
success; evaluation, checking and forecasting of 
business strategies; creation and providing of 
business networks; optimisation of business 
processes and business networks; creating 
application-specific solutions for business processes; 
business risk assessment; all included in class 35.

סיסטמיזציה של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של מחשב עבור
האינטרנט, הקשור לפיתוח, יצירה, תכנות, יישום, ביצוע, ייצור,

הפצה, מכירה, אפליקציה, שימוש, תפקוד, טיפול, שינוי,
תחזוקה, השכרה, עדכון, עיצוב ומיקור חוץ של תוכניות מחשב
ותוכנות מחשב; עדכון של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של

מחשב באינטרנט, הקשור לפיתוח, יצירה, תכנות, יישום, ביצוע,
ייצור, הפצה, מכירה, אפליקציה, שימוש, תפקוד, טיפול, שינוי,
תחזוקה, השכרה, עדכון, עיצוב ומיקור חוץ של תוכניות מחשב
ותוכנות מחשב; מחקרים והערכות עסקיות; ביקורת וניתוח של
נתונים עסקיים; הגדרה ופיתוח מבני מידע עבור פיתוחים

עסקיים עתידיים ואסטרטגיות עסקיות; תכנון ואומדן של דגמי
עסקים; אומדן הסיכויים להצלחה עסקית; אומדן, בדיקה וחיזוי

אסטרטגיות עסקיות; יצירה ואספקת רשתות עסקיות;
אופטימיזציה של תהליכים עסקיים ורשתות עסקיות; יצירת
פתרונות ספציפית-לאפליקציות לתהליכים עסקיים; הערכת

סיכון עסקי; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Clear Enterprise

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224831 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 75603/10/2010



Creating, development and design of computer 
programs and software, in particular for commercial 
functions including accounting and checking, 
production and materials management, quality 
management and maintenance, sales, personnel 
management and project management, and general 
office functions, including word processing, electronic 
mail and archiving services; implementation, 
maintenance, rental, care of computer programs and 
software; technical consultancy with regard to the 
creating, development, use and application of 
computer programs and software; research in the 
field of computer programs and software; all included 
in class 42.

יצירה, פיתוח ועיצוב של תוכניות ותוכנות מחשב, במיוחד
למטרות מסחריות כולל הנהלת חשבונות ובדיקה, ניהול ייצור
וחומרים, ניהול איכות ותחזוקה, מכירות, ניהול כוח אדם וניהול
פרויקט, ופונקציות משרד כלליות, כולל שירותי מעבד תמלילים,

דואר אלקטרוני וארכיון;  יישום, תחזוקה, השכרה, טיפול
בתוכניות ותוכנות מחשב; ייעוץ טכני בנוגע לייצור, פיתוח,

שימוש ויישום של תוכניות ותוכנות מחשב; מחקר בתחום של
תוכניות ותוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Clear Enterprise

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224832 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 75703/10/2010



Risk management; all included in class 36. ניהול סיכונים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAP AG

Address: Walldorf, Germany

Identification No.: 39951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Clear Enterprise

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224833 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 75803/10/2010



All goods included in class 25. כל הסחורות הנכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hanky Panky, Ltd.

Address: 373 Park Avenue South, New York, New York, 
10016, U.S.A.

Identification No.: 57914

(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

Trade Mark No. 224834 מספר סימן

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 75903/10/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 16/06/2009, No. 77/761,276 ארה"ב , 16/06/2009 , מספר 77/761,276

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)

USB compatible computer and electronic devices, 
namely computers and computer hardware, 
televisions, flat panel displays, set top boxes, 
computer game consoles, computer peripherals; 
USB compatible consumer electronics equipment, 
namely, cameras, camcorders, audio and video 
recorders and players, MP3 players, CD players, 
DVD players, cellular phones, personal digital 
assistants; USB compatible global positioning 
systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface 
devices; and USB compatible electronic 
measurement and test instruments for designing and 
testing the features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry 
standards of the foregoing devices, USB compatible 
components and systems; USB compatible computer 
cables and connectors; computer software 
specifically designed to control the operation of USB 
compatible host and devices and for use in the 
operation of all of the foregoing; USB compatible 
computer software for testing the features, 
compatibility, interoperability, functionality, 
compliance and adherence to industry standards of 
computers, electronics and telecommunications 
products; all included in class 9.

מחשב ומכשירים אלקטרוניים המותאמים ל-USB, שהם
מחשבים וחומרת מחשבים, טלוויזיות, לוח תצוגות שטוח, מדיה
סנטר בקופסאות, קונסולות משחק מחשב, ציוד היקפי למחשב;
ציוד צרכני אלקטרוני מותאם ל-USB, שהוא מצלמות, מצלמות

וידאו, מקליטי ונגני אודיו ווידאו, נגני MP3, נגני CD, נגני
USB ;טלפונים סלולאריים, עזרים דיגיטליים אישיים ,DVD
מותאם מערכות הצבה גלובלית המכילות מחשבים, תוכנת
מחשב, משדרים, מקלטים ומכשירי ממשק רשת; ומכשירי

מדידה ובחינה אלקטרוניים מותאמים ל-USB לעיצוב ובחינת
המאפיינים, תאימות, יכולת פעולה הדדית, תפקוד, מילוי

דרישות ודבקות לסטנדרטים של התעשייה עבור המכשירים
הנ"ל, רכיבים ומערכות תואמי USB; כבלים ומחברים למחשב
תואמי ;USB תוכנת מחשב מעוצבת במיוחד לשליטה בתפעול
של מארח והתקנים תואמי USB ולשימוש בתפעול של כל
הנ"ל; תוכנת מחשב תואמת USB לבחינת המאפיינים,

תאימות, יכולת פעולה הדדית, תפקוד, מילוי דרישות ודבקות
לסטנדרטים של תעשיית המחשבים, מוצרי אלקטרוניקה

וטלקומוניקציה; 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

Trade Mark No. 224835 מספר סימן

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 76003/10/2010



Owners

Name: Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Address: Beaverton, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 49598

(Oregon 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

כ"ה תשרי תשע"א - 76103/10/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 16/06/2009, No. 77/761,287 ארה"ב , 16/06/2009 , מספר 77/761,287

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 testing of USB compatible products for 
third parties, namely USB compatible computers, 
electronic and telecommunication products; all 
included in class 42.

תכנון ובחינה של מוצרים תואמי USB עבור צד שלישי, שהם
;USB מחשבים, אלקטרוניקה ומוצרי טלקומוניקציה תואמי

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Address: Beaverton, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 49598

(Oregon 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. 224836 מספר סימן

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 76203/10/2010



Bottled water; all included in class 32 מים בבקבוקים; הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Quality Water & Beverage, LLC

Address: 80 Cuttermill Road - Suite 500, Great Neck, NY 
11021, New York, U.S.A.

Identification No.: 800725

Delaware Limited Liability Company

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

PLENTY

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224837 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 76303/10/2010



Tampons; all included in class 5 טמפונים ; הנכללים כולם בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Quality Hygienic, Inc.

Address: 80 Cuttermill Road - Suite 500, Great Neck, NY 
11021, New York, U.S.A.

Identification No.: 800723

Pennsylvania 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

OPAL

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224838 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 76403/10/2010



Bottled water; all included in class 32 מים בבקבוקים; הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Quality Water & Beverage, LLC

Address: 80 Cuttermill Road - Suite 500, Great Neck, NY 
11021, New York, U.S.A.

Identification No.: 800725

Delaware Limited Liability Company

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

PUREAU

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224839 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 76503/10/2010



Paper towels, facial and toilet tissue and napkins; all 
included in class 16

מגבות נייר, מגבוני טישו לפנים, נייר טואלט, מפיות; הנכללים
כולם בסוג 16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Quality Tissue, LLC

Address: 80  Cuttermill Road - Suite 500, Great Neck, NY 
11021, New York, U.S.A.

Identification No.: 800724

Delaware Limited Liability Company

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

PLENTY

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224840 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 76603/10/2010



Tampons and feminine pads; all included in class 5 טמפונים , תחבושות היגיניות לנשים; הנכללים כולם בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Quality Hygienic, Inc.

Address: 80 Cuttermill Road - Suite 500, Great Neck, NY 
11021, New York, U.S.A.

Identification No.: 800723

Pennsylvania 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

FEMTEX

Application Date 15/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224841 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 76703/10/2010



General building construction works; General civil 
engineering works; Steel structure construction 
works; Joinery; Plumbing; Machinery installation; 
Electrical works; Telecommunication wiring; Repair 
or maintenance of automobiles; Repair or 
maintenance of railway rolling stock; Repair or 
maintenance of electric motors; Repair or 
maintenance of power distribution or control 
machines and apparatus; Repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus; Repair 
or maintenance of automatic warehousing systems; 
Furniture restoration; Repair or maintenance of car 
parking apparatus; all included in class 37.

עבודות בניין ובנייה כלליות; עבודות תכנון אזרחיות כלליות;
עבודות בנייה למבני פלדה; נגרות בניין; שרברבות; התקני

מכונות; עבודות חשמל; חיווט טלקומוניקציה; תיקון או אחזקת
מכוניות; תיקון או אחזקת כלי תחבורה מסילתיים; תיקון או
אחזקת מנועים חשמליים; תיקון או אחזקת כבלי מתח או
מכשירי פיקוח והתקניהם; תיקון או אחזקה של מכשירי

טלקומוניקציה והתקניהם; תיקון או אחזקה של מערכות אחסון
אוטומטי; שחזור רהיטים; תיקון או אחזקה של התקני חניית

רכב; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nippon Yusoki Co., Ltd.

Address: No. 1-1, Higashi-Kotari 2-chome,, Nagaokakyo-
shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 800744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 224843 מספר סימן

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 76803/10/2010



Loading-unloading machines and instruments; 
Wind/hydropower machines and instruments; Plastic 
film/sheet reeling machines and instruments; Non 
woven fabric reeling machines and instruments; 
Fabric reeling machines and instruments; Reeling 
machines and instruments for fabric adhesive tape; 
Reeling machines and instruments for plastic 
adhesive tape; Reeling machines and instruments for 
plastic masking tapes for protecting decorative 
laminate; Reeling machines and instruments for 
paper masking tapes for protecting decorative 
laminate; Reeling machines for plastic masking tapes 
of painters; Reeling machines and instruments for 
paper masking tapes for painters; Reeling machines 
and instruments for leather products; Reeling 
machines and instruments for metallic foil;  Reeling 
machines and instruments for paper adhesive tapes; 
Machines and instruments for pulp making, 
papermaking, or paper-working; Prime movers, not 
for land vehicles; Starters for motors and engines; 
AC motors and DC motors; AC generators 
(alternators); DC generators; Machine elements, not 
for land vehicles; Mechanical car parking apparatus; 
all included in class 7.

מכונות ומכשירי טעינה-פריקה; מכונות ומכשירים הפועלים
באמצעות אנרגיית הרוח/מים; מכונות ומכשירי סרט

פלסטיק/כריכת דף; מכונות ומכשירים לכריכת בד לא ארוג;
מכונות ומכשירים לכריכת בד; מכונות ומכשירי כריכה לסרטי
בד דביקים; מכונות ומכשירי כריכה לסרטי פלסטיק דביקים;

מכונות ומכשירי כריכה לנייר דבק מפלסטיק להגנה על למינציה
מקושטת; מכונות ומכשירי כריכה לנייר דבק מנייר להגנה על
למינציה מקושטת; מכונות כריכה לנייר דבק מפלסטיק של

ציירים; מכונות ומכשירי כריכה לנייר דבק מנייר לציירים; מכונות
ומכשירי כריכה למוצרי עור; מכונות ומכשירי כריכה לרדיד
מתכתי; מכונות ומכשירי כריכה לסרטי נייר דביקים; מכונות
ומכשירים להכנת עיסה, עשיית נייר, או עבודת-נייר; מוביל
ראשי, לא לרכבים יבשתיים; מתנעים לרכבים ומנועים;

;DC (מחוללים); גנרטורי AC גנרטורי ;DC ומנועי  ACמנועי
גופי מכונה, לא לרכבים יבשתיים; התקני חניית רכב מכני;

הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nippon Yusoki Co., Ltd.

Address: No. 1-1, Higashi-Kotari 2-chome,, Nagaokakyo-
shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 800744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 224844 מספר סימן

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 76903/10/2010



Railway rolling stock and their parts and fittings; 
Automobiles and their parts and fittings; 
Wheelbarrows; Carts; Ropeways for cargo or freight 
handling; Unloading tipplers for tilting railway freight 
cars; Mine-car pushers; Mine-car pullers; Tractors; 
Machine elements for land vehicles; AC Motors or 
DC motors for land vehicles (not including their 
parts); Prime movers for land vehicles (not including 
their parts); all included in class 12.

כלי תחבורה מסילתיים וחלקים ואביזרים שלהם; מכוניות
וחלקים ואביזרים שלהם; מריצות; קרונות; כבלים למטען או
טיפול בהובלה; מנופי פריקה להטיית קרונות משא מסילתיים;
דוחפי רכב מכרה; מחלצי רכב מכרה; טרקטורים; גופי מכונה
לרכבים יבשתיים; מנועי AC או מנועי DC לרכבים יבשתיים
(לא כולל חלקים שלהם); מובילים ראשיים לרכבים יבשתיים

(לא כולל חלקים שלהם); הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nippon Yusoki Co., Ltd.

Address: No. 1-1, Higashi-Kotari 2-chome,, Nagaokakyo-
shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 800744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 224845 מספר סימן

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 77003/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath,  body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

SWEET DAYDREAM

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224846 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 77103/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath,  body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

VICTORIA'S SECRET PURE SEDUCTION

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224847 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 77203/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath,  body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

AMBER ROMANCE

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224849 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 77303/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath,  body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

PEAR GLACE

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224850 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 77403/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath,  body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

STRAWBERRIES AND CHAMPAGNE

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224851 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 77503/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath, body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

SUPERMODEL BY VICTORIA'S SECRET

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224852 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 77603/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath,  body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

ROMANTIC WISH

Application Date 17/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224877 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 77703/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath, body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

DREAM ANGELS BY VICTORIA'S SECRET

Application Date 17/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224878 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 77803/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath, body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

DREAM ANGELS HEAVENLY

Application Date 17/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224879 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 77903/10/2010



Personal care products and cosmetics and perfumery 
products, namely, perfume, eau de parfum, eau de 
cologne, eau de toilette, scented body spray, scented 
body mist, scented body splash, essential oils for 
personal use; body oil, body scrub, body powder, 
body wash, body butter, body cream, face cream, 
eye cream, lip cream, cuticle cream, hand cream, 
foot cream, shaving cream, shaving gel; bubble bath, 
shower gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath 
salts; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face 
mist, face scrub, foot soaks; body lotion, hand lotion, 
face lotion, skin moisturizers, non-medicated face 
cleansers, non-medicated hand cleansers; body 
soap, face soap, hand soap; deodorants and 
antiperspirants for personal use; sunless tanning 
lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing 
lotion; hair shampoo and conditioner, hair styling gel, 
hair spray; makeup, namely, foundation, blush, eye 
shadow, eye pencils, mascara, lipstick, lip balm, lip 
color, lip gloss, lip pencils, makeup remover; nail 
polish, nail polish remover; all included in class 3.

מוצרים וקוסמטיקה ותמרוקים לטיפוח אישי, דהיינו, בושם, מי
בושם, מי קולון, מי טואלט, ספריי גוף מבושם, תרסיס לחות
לגוף מבושם, מי גוף מבושמים, שמנים אתריים לשימוש אישי;
שמן גוף, גרגירי פילינג  לגוף, אבקת גוף, תרחיץ גוף, חמאת

גוף, קרם גוף, קרם פנים, קרם עיניים, קרם שפתיים, קרם לעור
קרני, קרם ידיים, קרם רגליים, קרם גילוח, ג'ל גילוח; קצף

בועות לאמבט, ג'ל מקלחת, קרם מקלחת, שמן אמבט, כדורי
אמבט, מלח אמבט; מסירי עור יבש; ג'ל עיניים, מסכות לפנים,

תרסיס לחות לפנים, גרגירי פילינג לפנים, השריה לכפות
רגליים; תחליב גוף, תחליב ידיים, תחליב פנים, קרם לחות

לעור, מנקי פנים שאינם רפואיים, מנקי ידיים שאינם רפואיים;
סבון גוף, סבון פנים, סבון ידיים; דאודורנטים ונוגדי זיעה

לשימוש אישי; תחליבי שיזוף נטול שמש, תחליב שיזוף, תחליב
הגנה מפני השמש, תחליב ברונזה; שמפו ומרכך לשיער, ג'ל
עיצוב לשיער, ספרי לשיער; מייק-אפ, דהיינו, איפור בסיס,

סומק, צלליות לעיניים, עפרונות לעיניים, מסקרה, אודם, שפתון,
צבע לשפתיים, גלוס לשפתיים, עפרונות לשפתיים, מסיר מייק-
אפ; לק לציפורניים, מסיר לק לציפורניים; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

BEAUTY RUSH

Application Date 17/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224881 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 78003/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath,  body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

ENDLESS LOVE

Application Date 17/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224882 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 78103/10/2010



Perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble 
bath, body wash, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand cleanser, 
hand cream, hand lotion; hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair styling mousse, hair 
spray; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי קולון, מי טואלט, מי גוף, תרסיס לחות
לגוף, מקרצף לגוף, קצף בועות לאמבט, שטיפת גוף, ג'ל
למקלחת, חמאה לגוף, קרם גוף, תחליב גוף, אבקה לגוף,

מנקה ידיים, קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, קונדישנר
לשיער, ג'ל מעצב לשיער, מוס מעצב לשיער, תרסיס לשיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(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

DREAM ANGELS WISH

Application Date 17/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224886 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 78203/10/2010



Clothing, footwear , headgear for men, women and 
children; all included in class 25.

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EPKIDS USA CORP

Address: 550 Biltmore Way, Suite 900, Coral Gables, 
33134, FLORIDA, U.S.A.

Identification No.: 800703

A 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

Trade Mark No. 224957 מספר סימן

Application Date 22/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 78303/10/2010



Contraceptive pharmaceutical preparations; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעת הריון; הנכללים כולם 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

The mark is not restricted to the colours as shown in 
the mark.

הסימן אינו מוגבל לצבעים 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. 225087 מספר סימן

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 78403/10/2010



Contraceptive pharmaceutical preparations; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעת הריון; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

Address: ירושלים, ישראל 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

The mark is not restricted to the colours as shown in 
the mark.

הסימן אינו מוגבל לצבעים הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 225102 מספר סימן

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 78503/10/2010



Contraceptive pharmaceutical preparations; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעת הריון; הנכללים כולם 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

The mark is not restricted to the colours as shown in 
the mark.

הסימן אינו מוגבל לצבעים 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. 225103 מספר סימן

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 78603/10/2010



Demonstration of goods; marketing studies; 
marketing research; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
sales promotion [for others]; advertising; publicity; on-
line advertising on a computer network; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; all included in class 35.

הצגת טובין; בדיקות שיווק; מחקר שיווק; ארגון תצוגות למטרות
עסקיות או פרסומיות; ארגון תערוכות סחר למטרות עסקיות או
פרסומיות; קידום מכירות (לאחרים); פרסום; פומביות; פרסום
מקוון ברשת מחשבים; שירותי רכישה לאחרים [קניית טובין

ושירותים לעסקים אחרים]; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KAMAZ Incorporated

Address: 29,  Pr. M. Dzhalilya, Tatarstan, RU-423808 
Naberezhnye Chelny (RU), Russian Federation

Identification No.: 800733

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. 225408 מספר סימן

Application Date 07/12/2009 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 78703/10/2010



Coffee shop and restaurant; all included in class 43. בית קפה ומסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Maor Ezra שם: מאור עזרא

Address: Yoseftal 42, Bat Yam, Israel כתובת : יוספטל 42, בת ים, ישראל

Identification No.: 038033999מספר זיהוי: 038033999

Name: Alon Hazan שם: אלון חזן

Address: Yoseftal 42, Bat Yam, Israel כתובת : יוספטל 42, בת ים, ישראל

Identification No.: 029563954מספר זיהוי: 029563954

Trade Mark No. 226281 מספר סימן

Application Date 03/01/2010 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 78803/10/2010



Handbags, purses and wallets; all included in class 
18

תיקי יד, תיקים לנשים וארנקים; 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

UNFORGETTABLE MOMENTS

Application Date 23/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226618 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 78903/10/2010



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

UNFORGETTABLE MOMENTS

Application Date 23/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226619 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 79003/10/2010



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 LEMON, LIME and 
ENERGY separately, but in the combination of the 
mark.

,LIME רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LEMON ו-ENERGY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

XL LIME & LEMON ENERGY

Application Date 05/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229578 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 79103/10/2010



Shopping center mall that includes shops, offices, 
trade and service centers; included in class 35.

מרכז מסחרי הכולל חנויות, משרדים, מסחר, מרכזי שירותים;
הנכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dizengof Center (Founded by Pilz) Ltd. שם: דיזנגוף סנטר (מיסודו של פילץ) בע"מ

Address: 50 Dizengof St., Tel Aviv, 64332, Israel כתובת : רח' דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

Identification No.: 510170666מספר זיהוי: 510170666

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Tzur, Adv.

Address: 50 Dizengof, Tel Aviv, 64332, Israel

שם: ערן צור, עו"ד

כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

דיזנגוף סנטר

Application Date 01/06/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230339 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 79203/10/2010



Trousers, shorts, shirts and blouses, coats, jackets, 
gloves and caps, shoes, sendals, open-backed clog, 
boots, all for men, women and children, all included 
in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש הכוללים מכנסיים, מכנסיים
קצרים, חולצות, מעילים, ז'קטים, כפפות וכובעים, סריגים,

נעליים, סנדלים, כפכפים ומגפיים, כולם לגברים נשים וילדים,
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELYAHU MOTIEE שם: אליהו מוטיעי

Address: Holon, Israel כתובת : חולון, ישראל

Identification No.: 320407091מספר זיהוי: 320407091

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yanco-Magar-Shalom, Law Office

Address: 18 Hahasmal St., Tel Aviv, 65117, Israel

שם: ינקו-מגער-שלום, משרד עו"ד

כתובת : רח' החשמל 18, תל אביב, 65117, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

סקסי ואן
Sexy one

Application Date 21/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231771 מספר סימן

כ"ה תשרי תשע"א - 79303/10/2010



Chocolate and chocolate products, coffee, cocoa, 
sugar, artificial coffee, flour and preparations made 
from cereals, pastry and confectionery, ices; all 
included in Class 30

שוקולד ומוצרי שוקולד, קפה, קקאו, סוכר, תחליפי קפה, קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, דברי מאפה וממתקים, גלידות;

הנכללים כולם בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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. 231915 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 79403/10/2010



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

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

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

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

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yitzhak Naymen שם: יצחק נימן (נוימן)

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

Identification No.: 7021348מספר זיהוי: 7021348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Trade Mark No. 232301 מספר סימן

Application Date 24/08/2010 תאריך הגשה

כ"ה תשרי תשע"א - 79503/10/2010



179887 193272 193274 193276 205686 207235 207463 209745 
210168 210547 210548 211562 211564 211565 211566 211705 
212133 212360 212973 213073 213111 213594 213763 213839 
213885 213886 213983 213984 213985 214295 214296 214297 
214344 214356 214385 214441 214442 214444 214445 214446 
214553 214592 214632 214633 214634 214636 214637 214643 
214666 214683 214717 214725 214726 214727 214728 214729 
214730 214731 214848 214871 214881 214882 214891 214892 
214893 214894 214895 214896 214936 215015 215022 215023 
215024 215025 215028 215032 215033 215034 215035 215048 
215049 215050 215114 215115 215116 215139 215140 215141 
215142 215143 215144 215145 215146 215147 215148 215149 
215150 215151 215152 215153 215154 215155 215156 215157 
215158 215159 215160 215161 215162 215163 215164 215165 
215166 215167 215168 215169 215170 215171 215172 215173 
215174 215175 215176 215177 215178 215179 215180 215181 
215182 215213 215217 215236 215237 215250 215251 215252 
215253 215260 215283 215286 215293 215340 215341 215342 
215343 215344 215369 215370 215406 215427 215436 215437 
215446 215479 215501 215506 215507 215508 215520 215521 
215522 215541 215576 215599 215609 215612 215658 215659 
215660 215661 215697 215698 215699 215701 215702 215703 
215704 215705 215750 215751 215752 215761 215797 215798 
215799 215800 215801 215802 215816 215821 215847 215876 
215877 215878 215879 215880 215881 215882 215883 215884 
215885 215886 215887 215888 215889 215896 215925 215926 
215928 215989 215990 216058 216060 216061 216063 216076 
216077 216096 216104 216118 216192 216198 216226 216227 
216228 216244 216246 216247 216249 216261 216262 216264 
216271 216272 216289 216290 216292 216297 216302 216306 
216307 216329 216330 216334 216335 216337 216346 216347 
216377 216407 216408 216410 216411 216412 216413 216414 
216415 216433 216434 216435 216436 216442 216443 216444 
216445 216458 216499 216500 216501 216502 216513 216518 
216527 216549 216550 216551 216557 216582 216600 216652 
216698 216781 216784 216785 216794 216795 216796 216797 
216826 216827 216828 216829 216843 216870 216876 216881 
216894 216916 216917 216927 216940 217209 217210 217252 
217253 217260 217263 217306 217329 217345 217347 217348 
217356 217369 217461 217463 217468 217474 217476 217490 
217491 217492 217493 217494 217495 217496 217513 217529 
217530 217534 217535 217582 217583 217630 217651 217652 
217744 217847 217861 217863 217875 217878 217880 218232 
218276 218277 218280 218282 218283 218292 218321 218371 
218460 218466 218535 218551 218552 218554 218555 218557 
218584 218585 218586 218588 218589 218590 218591 218682 
218695 218697 218727 218729 218734 218735 218736 218752 
218753 218806 218812 218814 218863 218879 218880 218885 
218886 218887 218889 218890 218891 218897 218900 218902 
218903 218904 218917 218918 218919 218974 218989 219022 
219054 219056 219058 219061 219063 219071 219079 219080 
219083 219086 219089 219095 219099 219100 219105 219112 
219115 219119 219120 219121 219145 219160 219165 219194 
219196 219200 219202 219203 219204 219205 219206 219207 
219208 219209 219214 219224 219225 219226 219229 219230

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2008

208880 208883 208888

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

כ"ה תשרי תשע"א - 79603/10/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 05/2010

219236 219240 219249 219263 219267 219268 219269 219270 
219271 219292 219293 219295 219298 219300 219301 219302 
219303 219304 219305 219306 219307 219308 219309 219314 
219322 219330 219333 219335 219336 219337 219340 219342 
219343 219344 219346 219347 219348 219350 219351 219352 
219357 219358 219359 219367 219377 219381 219382 219383 
219384 219385 219386 219387 219388 219389 219390 219391 
219396 219397 219398 219399 219405 219406 219407 219408 
219409 219410 219411 219425 219427 219429 219430 219432 
219439 219454 219456 219458 219459 219461 219463 219464 
219465 219474 219475 219478 219482 219483 219485 219487 
219489 219491 219492 219493 219494 219495 219498 219499 
219501 219517 219518 219519 219520 219527 219537 219542 
219543 219544 219545 219548 219549 219550 219551 219553 
219554 219555 219556 219557 219558 219559 219560 219569 
219570 219571 219572 219574 219575 219576 219578 219580 
219581 219582 219583 219586 219638 219647 219651 219652 
219653 219655 219656 219659 219660 219671 219672 219674 
219675 219676 219677 219692 219695 219702 219703 219704 
219705 219706 219708 219729 219730 219731 219732 219737 
219738 219780 219781 219787 219788 219789 219790 219791 
219797 219798 219805 219809 219810 219811 219813 219834 
219848 219858 219860 219862 219863 219866 219867 219869 
219873 219876 219889 219893 219900 219901 219903 219905 
219906 219907 219908 219910 219911 219954 219955 219966 
219968 219969 219973 219977 219980 219983 219986 219989 
219995 219996 219997 220001 220128 220133 220136 220138 
220140 220180 220182 220184 220186 220188 220189 220207 
220208 220209 220210 220240 220241 220242 220243 220246 
220263 220264 220277 220279 220280 220283 220298 220299 
220300 220301 220315 220318 220320 220323 220324 220416 
220419 222100 222879 226262 227191 227192 227323 227324 
227503 227504 227506 227938 227988 228021 228022 228776 

229577

כ"ה תשרי תשע"א - 79703/10/2010



61913

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

IVECO FIAT S.p.A.

Turin, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

61910 61913

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

FIAT AUTO S.p.A.

Turin, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

173008 173009

יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

בית הקריסטל, קומה 8 רח' החילזון 12 ,   רמת גן

Jacob and Hana Calderon, Adv.

Commit Business Solutions Ltd.

קומיט פתרונות עסקיים בע"מ

חולון, ישראל

.Crystal Building, 8th Floor 12 Hachilazon St
Ramat Gan   ,

39892 39893 39894

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

Drew Marine USA, Inc.

Boonton, NJ, U.S.A.

.Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd
Tel Aviv   ,

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

כ"ה תשרי תשע"א - 79803/10/2010



65554 65555 205030 205031 205032 36276 36309

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

M.G.S. Sport Trading Ltd.

אמ. ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ

חולון, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

כ"ה תשרי תשע"א - 79903/10/2010



167510 167511

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

SKECHERS U.S.A., INC. II ; (Delaware Corporation)

Manhattan Beach, California, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

163789

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

ASAHI KASEI FIBERS CORPORATION

Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

124734

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

013 NETVISION LTD.

013 נטוויז'ן בע"מ

ראש העין, ישראל

4 Weizman Street , Tel Aviv

158403 188508 188509 188510 188512 188513 188514

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Evonik Litarion GmbH

Kamenz, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ"ה תשרי תשע"א - 80003/10/2010



179691 181153

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Boston Beer Corporation ; (Massachusetts Corporation)

Boston, MA, U.S.A.

13 Weizmann St. , Rehovot

200371

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Tsvi Yelin

צבי ילין

תל אביב, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

181655

Reshet Hashnitzelia Ltd.

רשת השניצליה בע"מ

בני דרור, ישראל

,

186554

יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

בית הקריסטל, קומה 8 רח' החילזון 12 ,   רמת גן

Jacob and Hana Calderon, Adv.

Shalhevet Candle Manufature Company LTD

שלהבת מפעל לייצור נרות בע"מ

בני ברק, ישראל

Crystal Building, 8th Floor 12 Hachilazon St. , 
Ramat Gan

כ"ה תשרי תשע"א - 80103/10/2010



41153

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ICL-IP America Inc. ; (Delaware Corporation)

Ardsley, NY, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

38442

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Rohm and Haas Company ; (Delaware Corporation)

Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

213094 213095 213096 213097 213102 213103 213104

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

American Friends of Meir Panim ; (New York 
Corporation)

Brooklyn, New York, U.S.A.

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 
Hamenofim St. , Herzelia

216439

שילון צוקרשטיין ושות'

מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול ,   תל אביב

Shilon Zuckerstein & Co.

InvestSoft Ltd.

אינבסטסופט בע"מ

חיפה, ישראל

1 Azrieli center, Round Tower , Tel Aviv

כ"ה תשרי תשע"א - 80203/10/2010



62057 79474 88399 102041 118919 119693 120655 121060 128559 129082 136197 
136198 136199 136200 136201 136202 137580 159964 159965 159966 159967 159968 

173680

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ViiV Healthcare UK Limited

Brentford, Middlesex, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

65706

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

National Starch LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Bridgewater, NJ, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

55459

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Keocyt

Malakoff, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

45090

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES, S.A.

08700 Igualada (Barcelona), Spain

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

כ"ה תשרי תשע"א - 80303/10/2010



73781

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

DONAPALE PROMOCIONES, S.L.

Bilbao, Spain

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

73216

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Josef Seibel Schuhfabrik GmbH

76846 Hauenstein, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

71512 71515

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MALEV Vagyonkezelo Korlatolt Felelossegu Tarsasag

1133 Budapest, Hungary

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

72665 72666

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Micro Crystal AG (Micro Crystal SA) (Micro Crystal Ltd.)

2540 Grenchen, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

כ"ה תשרי תשע"א - 80403/10/2010



81518 81519

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Fischer Pharmaceuticals Ltd.

פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ

בני ברק, ישראל

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

כ"ה תשרי תשע"א - 80503/10/2010



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

166261 166262 166263

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hippocrates Health Institute of Florida, Inc. ; (Florida Corporation)

12269 12371 16653 16654 16655 16656

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SKODA INVESTMENT a.s.

116213

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MALAVELLA, S.L.

179495

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Storwize, Inc. ; (Delaware Corporation)

181496

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

או מול בע"מ

O MALL Ltd.

כ"ה תשרי תשע"א - 80603/10/2010



4848 38776

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

JENOPTIK Robot GmbH

25080

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PHILLIPS SCREW COMPANY ; (Delaware Corporation)

224891

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Erchonia Corporation

203894

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Anytime Fitness, LLC ; (Minnesota Limited Liability Company)

200724

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sowind SA

כ"ה תשרי תשע"א - 80703/10/2010



50352 50353 50356 50357 50358 50361 50362 50363 50364 
50365 50368 50369 50370 50373 50374 50375 52352 52353 

101324 101325 107110 107111 107112 107113 107114 107115 
107116 107117 107118 107119 107120 107121 126650 195383 
195384 195385 195386 195387 195388 195389 195390 195391 
195392 195393 195394 195395 199435 214155 214156 214157 

219651 219652 219653 219654 219655 232050

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

73226

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LLADRO COMERCIAL, S.A.

96845

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Antonio Puig, S.A.

95452 97315 120559 206882

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Air Liquide Medical Systems S.p.A.

74097 111422 132048 132049 175863

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

כ"ה תשרי תשע"א - 80803/10/2010



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

37157 39395 54442 54443 174410 174413 174414 174415

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6800 Broken Sound Parkway NW, Suite 100  
Boca Raton, FL , 33487 , U.S.A.

84890 84891 84892 84895 84899 84900

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

D.N. Sorek P.O.B. 140 Hulda , 76842 , Israelד.נ. שורק ת.ד. 140 חלדה , 76842 , ישראל

20893 218126

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

38 , Boulevard Joseph II  L-1840 
Luxembourg , Luxembourg

220366 220367 220368

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

c/o Universal Music Group, 2220 Cobrado 
Avenue   Santa Monica, CA 90404 , U.S.A.

כ"ה תשרי תשע"א - 80903/10/2010



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

212601

HOLOGIC, INC.

188098 188104 188105

WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

102177

SHLOMO A. ANGEL LTD.

שלמה א. אנג'ל בע"מ

חידושים
RENEWALS

2962 3022 3051 9111 9444 19741 19742 20048 20067 20147 20294 20295 20296 
20297 40578 41097 41203 41218 41255 41261 41324 41357 41401 41402 41403 
41415 41435 41465 41466 41471 41472 41479 41493 41502 41503 41522 41523 
41524 41587 73334 73360 73361 73376 73377 73479 73545 73553 73610 73616 
73617 73637 73645 73646 73670 73674 73739 73774 73778 73781 73863 73871 
73919 73959 73969 73972 73977 73979 73987 73995 74001 74005 74007 74015 
74025 74027 74035 74047 74053 74055 74058 74059 74066 74069 74070 74097 
74100 74109 74130 74131 74198 74232 74256 74257 74258 74259 74260 74261 
74262 74263 74283 74284 74285 74286 74287 74288 74289 74290 74291 74292 
74293 74294 74295 74296 74297 74298 74299 74300 74301 74302 74303 74304 
74305 74306 74307 74308 74309 74310 74311 74312 74313 74314 74315 74316 
74317 74318 74319 74320 74321 74322 74323 74324 74325 74326 74327 74328 
74329 74330 74331 74332 74333 74334 74335 74336 74337 74338 74339 74340 
74341 74342 74379 74389 74392 74418 74421 74497 74508 74515 74529 74533 
74561 74562 74588 74589 74590 74591 74656 140416 140419 140421 140423 
140424 140428 140432 140925 141355 141911 143272 143612 143613 156781 

157247

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2987 9341 41321 41329 73797 73798 73799 73802 73803 142651 142652

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2829 72060 72074 72077 72079 136442 136443

כ"ה תשרי תשע"א - 81003/10/2010



שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

STORWIZE

179495

ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

2745 2746 124486

Dunlopillo Limited

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירים רוקחיים המשמשים לפוטופרזיס חוץ גופי,
טיפול חיסוני חוץ גופי באמצעות אור, כימותרפיה חוץ
גופית באמצעות אור, וטיפולים תאיים; הנכללים כולם

בסוג 5.

212218

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

כ"ה תשרי תשע"א - 81103/10/2010



כ"ה תשרי תשע"א - 81203/10/2010


