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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא

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

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

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

לפקודת סימני המסחר24על פי סעיףת התנגדותהודע

פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול כל המעוניין להתנגד לרישום סימני מסחר על
זהתוך שלושה חוד להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך, שים מתאריך יומן

.לתקנות סימני המסחר36הקבועה בתקנה 

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

CTION 24 OF THE TRADE MARKSNOTICE OF OPPOSITION UNDER SE
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.

CORRIGENDA תיקוני טעויות

BLACK 216937לרישום הסימן 216937קיבול הבקשה- FRIDAYאשר פורסם
.בוטל 8/2010ביומן 

PREMIUMהמעוצב לסימן 219837, 219836ותקיבול הבקש- INGREDIENTS
.בוטל– 8/2010ביומן אשר פורסם

כ"ג כסלו תשע"א - 230/11/2010



Trade Mark No. 170110 מספר סימן

Application Date 05/02/2004 תאריך הגשה

REPORTER

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

Owners

Name: "Reporter" Spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia

Address: Chorzow, Poland

Identification No.: 56921

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; sales promotion services; 
business administration; retail and wholesale 
services; store services; providing access to services 
and goods, including displaying, commercializing, 
selling and buying of said goods and services; 
bringing together for the benefit of others of a variety 
of goods, thereby enabling customers to view and 
purchase those goods in retail stores, department 
stores or via communication or telecommunication 
means; consulting services relating to all of the 
foregoing services; all included in class 35.

שירותי פרסום; שירותי קידום מכירות; ניהול עסקים; שירותי
מכירה קמעונית וסיטונאית; שירותי חנויות; הענקת גישה

לשירותים וטובין הכוללת תצוגה, מסחר מכירה וקניה שלהם;
ריכוז בצוותא לרווחת אחרים של מגוון של מוצרים המאפשר
לצרכנים לבחון ולרכוש את אותם המוצרים וזאת בחנויות
קמעונאיות, חנויות כל-בו או באמצעות אמצעי תקשורת
ותקשורת רחק; שירותי ייעוץ בנוגע לשירותים הנ"ל; כולם

כלולים בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 330/11/2010



Application Date 13/09/2005 תאריך הגשה

Trade Mark No. 183648 מספר סימן

ICE CUBE

אייס קיוב

Ownersבעלים

Name: Albert Rahimi שם: אלברט רחימי

Address: 34 Eilat St., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אילת 34, תל אביב, ישראל

Identification No.: 26707810מספר זיהוי: 26707810

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Stores, wholesale and retail sales of articles, 
footwear, headgear, bags and fashion accessories; 
all included in class 35.

חנויות, מכירה סיטונאית ומכירה קמעונאית, של דברי הלבשה,
דברי הנעלה, כיסויי ראש, תיקים, ואביזרי אופנה; הנכללים

כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 430/11/2010



Application Date 14/05/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 190171 מספר סימן

Owners

Name: "Reporter" Spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia

Address: Chorzow, Poland

Identification No.: 56921

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; sales promotion services; 
business administration; retail and wholesale 
services; store services; providing access to services 
and goods, including displaying, commercializing, 
selling and buying of said goods and services; 
bringing together for the benefit of others of a variety 
of goods, thereby enabling customers to view and 
purchase those goods in retail stores, department 
stores or via communication or telecommunication 
means; consulting services relating to all of the 
foregoing services; all included in class 35.

שירותי פרסום; שירותי קידום מכירות; ניהול עסקים; שירותי
מכירה קמעונית וסיטונאית; שירותי חנויות; הענקת גישה

לשירותים וטובין הכוללת תצוגה, מסחר, מכירה וקניה שלהם;
ריכוז בצוותא לרווחת אחרים מגוון של מוצרים המאפשר
לצרכנים לבחון ולרכוש את אותם המוצרים וזאת בחנויות
קמעונאיות, חנויות כל-בו או באמצעות אמצעי תקשורת
ותקשורת רחק; שירותי ייעוץ בנוגע לשירותים הנ"ל; כולם

כלולים בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 530/11/2010



Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207961 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Urban Renewal - Initiating and Real Estate Ltd. שם: התחדשות אורבנית - ייזום ונדלן בע"מ

Address: Levinstein Tower (13th Floor) 23 Menachem 
Begin Rd, Tel Aviv, 66182, Israel

כתובת : מגדל לוינשטיין (קומה 13) דרך מנחם בגין 23, תל אביב,
66182, ישראל

Identification No.: 513746016מספר זיהוי: 513746016

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate business; purchase, sale, managing and 
leasing of real estate; all included in clas 36.

עסקי נכסי דלא ניידי; רכישה, מכירה, ניהול והשכרה של נדל"ן;
הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 630/11/2010



Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208514 מספר סימן

ATMax

Ownersבעלים

Name: INKAS FINANCIALS SERVICES (ISRAEL) LTD. שם: אינקס שירותים פיננסיים (ישראל) בע"מ

Address: כתובת : רח' הבעל שם טוב 6, ת.ד. 1268, לוד, 71111, ישראל

Identification No.: 513917062מספר זיהוי: 513917062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Medalia-Alter, Law Office

Address: 17 Yitzchak Sade, Tel Aviv, Israel

שם: מדליה-אלתר, משרד עו"ד

כתובת : רח' יצחק שדה 17, תל אביב, ישראל

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

,ATM רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MAX בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services included in class 36. שירותים פיננסים; הנכללים בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 730/11/2010



Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208515 מספר סימן

ATMini

Ownersבעלים

Name: INKAS FINANCIALS SERVICES (ISRAEL) LTD. שם: אינקס שירותים פיננסיים (ישראל) בע"מ

Address: 6 Habaal shem to St., P.O.B. 1268, Lod, 71111, 
Israel

כתובת : רח' הבעל שם טוב 6, ת.ד. 1268, לוד, 71111, ישראל

Identification No.: 513917062מספר זיהוי: 513917062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Medalia-Alter, Law Office

Address: 17 Yitzchak Sade, Tel Aviv, Israel

שם: מדליה-אלתר, משרד עו"ד

כתובת : רח' יצחק שדה 17, תל אביב, ישראל

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

,MINI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ATM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services included in class 36. שירותים פיננסים; הנכללים בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 830/11/2010



Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208516 מספר סימן

CaspoMini

Ownersבעלים

Name: INKAS FINANCIALS SERVICES (ISRAEL) LTD. שם: אינקס שירותים פיננסיים (ישראל) בע"מ

Address: כתובת : רח' הבעל שם טוב 6, ת.ד. 1268, לוד, 71111, ישראל

Identification No.: 513917062מספר זיהוי: 513917062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Medalia-Alter, Law Office

Address: 17 Yitzchak Sade, Tel Aviv, Israel

שם: מדליה-אלתר, משרד עו"ד

כתובת : רח' יצחק שדה 17, תל אביב, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

שירותים פיננסים וסליקה.

כ"ג כסלו תשע"א - 930/11/2010



Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208517 מספר סימן

כספומיני

Ownersבעלים

Name: INKAS FINANCIALS SERVICES (ISRAEL) LTD. שם: אינקס שירותים פיננסיים (ישראל) בע"מ

Address: כתובת : רח' הבעל שם טוב 6, ת.ד. 1268, לוד, 71111, ישראל

Identification No.: 513917062מספר זיהוי: 513917062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Medalia-Alter, Law Office

Address: 17 Yitzchak Sade, Tel Aviv, Israel

שם: מדליה-אלתר, משרד עו"ד

כתובת : רח' יצחק שדה 17, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; included in class 36. שירותים פיננסים; הנכללים בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 1030/11/2010



Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208521 מספר סימן

כספומקס

Ownersבעלים

Name: INKAS FINANCIALS SERVICES (ISRAEL) LTD. שם: אינקס שירותים פיננסיים (ישראל) בע"מ

Address: כתובת : רח' הבעל שם טוב 6, ת.ד. 1268, לוד, 71111, ישראל

Identification No.: 513917062מספר זיהוי: 513917062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Medalia-Alter, Law Office

Address: 17 Yitzchak Sade, Tel Aviv, Israel

שם: מדליה-אלתר, משרד עו"ד

כתובת : רח' יצחק שדה 17, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

שירותים פיננסים וסליקה.

כ"ג כסלו תשע"א - 1130/11/2010



Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208522 מספר סימן

CaspoMax

Ownersבעלים

Name: INKAS FINANCIALS SERVICES (ISRAEL) LTD. שם: אינקס שירותים פיננסיים (ישראל) בע"מ

Address: כתובת : רח' הבעל שם טוב 6, ת.ד. 1268, לוד, 71111, ישראל

Identification No.: 513917062מספר זיהוי: 513917062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Medalia-Alter, Law Office

Address: 17 Yitzchak Sade, Tel Aviv, Israel

שם: מדליה-אלתר, משרד עו"ד

כתובת : רח' יצחק שדה 17, תל אביב, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; included in class 36. שירותים פיננסים; הנכללים בסוג 36 .

כ"ג כסלו תשע"א - 1230/11/2010



Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209299 מספר סימן

Owners

Name: Paramount International Export, Ltd.

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

Identification No.: 67945

Cayman Islands Company Limited by Shares

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 mark consist of the etiquette appearing on the 
bottle, the bottle itself does not consist part of the 
mark.

הסימן מורכב מן התוית המופיעה על גבי הבקבוק, דמות
הבקבוק אינה מהווה חלק מן הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Natural spring and artesian water for drinking; all 
included in class 32.

מי מעיינות טבעיים ומי באר ארטזית לשתיה; הנכללים כולם
בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 1330/11/2010



Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209302 מספר סימן

Owners

Name: Paramount International Export, Ltd.

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

Identification No.: 67945

Cayman Islands Company Limited by Shares

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Natural spring and artesian water for drinking 
originating from Fiji Islands; all included in class 32.

מי מעיינות טבעיים ומי באר ארטזית לשתיה שמקורם באיי
פיג'י; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 1430/11/2010



Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209303 מספר סימן

Owners

Name: Paramount International Export, Ltd.

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

Identification No.: 67945

Cayman Islands Company Limited by Shares

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Natural spring and artesian water for drinking 
originating from Fiji Islands ; all included in class 32.

מי מעיינות טבעיים ומי באר ארטזית לשתיה שמקורם באיי
פיג'י; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 1530/11/2010



Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209499 מספר סימן

FIJI

Owners

Name: Paramount International Export, Ltd.

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

Identification No.: 67945

Cayman Islands Company Limited by Shares

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word FIJI.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Natural, spring and artesian water for drinking; all 
included in class 32.

מי מעיינות טבעיים, ומי באר ארטזית לשתיה; הנכללים כולם
בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 1630/11/2010



Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209500 מספר סימן

Owners

Name: Paramount International Export, Ltd.

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

Identification No.: 67945

Cayman Islands Company Limited by Shares

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word FIJI.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; natural artesian water; all included in 
class 32.

מי שתיה; מי באר ארטזית טבעיים; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 1730/11/2010



Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210179 מספר סימן

Owners

Name: Fiat S.p.A.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 1760

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and their parts; all included in class 
12.

כלי רכב וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 12.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Italy, 25/02/2008 איטליה, 25/02/2008

Class: 12 סוג: 12

כ"ג כסלו תשע"א - 1830/11/2010



Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210685 מספר סימן

INTERMEDIA

Owners

Name: Intermedia, Inc.

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

Identification No.: 68289

(Minnesota 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 שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing access to software applications, computer 
server applications, and web sites for others hosted 
on computer servers accessible via a global 
computer network; all included in class 38.

מתן גישה לאפליקציות תוכנה, אפליקציות שרת מחשב, ואתרי
אינטרנט עבור אחרים המאוחסנים בשרתי מחשב הניתנים

לגישה באמצעות רשת מחשב עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 1930/11/2010



Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210686 מספר סימן

INTERMEDIA

Owners

Name: Intermedia, Inc.

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

Identification No.: 68289

(Minnesota 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 שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Hosting web sites for others on a computer server for 
a global computer network; hosting software 
applications for others on a computer server for a 
global computer network; editing, modification and 
customization of software applications and computer 
server applications hosted on computer servers 
accessible via global computer network; all included 
in class 42.

אחסון אתרים לאחרים על שרת מחשב לרשת מחשב עולמית;
אחסון אפליקציות תוכנה לאחרים בשרת מחשב  עבור רשת
מחשב  עולמית; עריכה,שינוי והתאמה אישית של  אפליקציות
תוכנה ואפליקציות שרת מחשב המאוחסנות בשרתי מחשב

הניתנים לגישה באמצעות רשת מחשב עולמית; הנכללים כולם
בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 2030/11/2010



Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211723 מספר סימן

GLAM ROCK

Owners

Name: Crown International Properties Establishment

Address: Mauren, Liechtenstein

Identification No.: 68527

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, צחצוח ושפשוף; סבונים; פרפומריה, שמנים
אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער; משחות שיניים; הנכללים

כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 2130/11/2010



Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211724 מספר סימן

GLAM ROCK

Owners

Name: Crown International Properties Establishment

Address: Mauren, Liechtenstein

Identification No.: 68527

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles and sunglasses; all included in class 9. משקפיים ומשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 2230/11/2010



Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211725 מספר סימן

GLAM ROCK

Owners

Name: Crown International Properties Establishment

Address: Mauren, Liechtenstein

Identification No.: 68527

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; book binding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, אשר אינם נכללים
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומרי כריכה לספרים; תצלומים;
נייר כתיבה; דבקים לנייר כתיבה או לשימוש במשק הבית;
חומרים לאמנים; מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד
(מלבד רהיטים); חומרי הוראה ולימוד (מלבד התקנים); חומרי
אריזה מפלסטיק (אשר אינם נכללים בסוגים אחרים); גופנים

למדפסות; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Switzerland, 22/11/2007 שוויץ, 22/11/2007

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 2330/11/2010



Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211726 מספר סימן

GLAM ROCK

Owners

Name: Crown International Properties Establishment

Address: Mauren, Liechtenstein

Identification No.: 68527

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלה אשר אינם
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, עורות; תיקי מטען
ומסע; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות

ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 2430/11/2010



Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211727 מספר סימן

GLAM ROCK

Owners

Name: Crown International Properties Establishment

Address: Mauren, Liechtenstein

Identification No.: 68527

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ג כסלו תשע"א - 2530/11/2010



Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212445 מספר סימן

Owners

Name: Pixim, Inc.

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

Identification No.: 68729

(California 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, semiconductors and software 
platform for digital image capture and processing; all 
inclued in class 9.

חומרת מחשב, מוליכים למחצה ופלטפורמה תוכנה ללכידת
תמונה דיגיטלית ועיבודה; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 2630/11/2010



Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212909 מספר סימן

SAREKAL

סרקל

Ownersבעלים

Name: Fischer Pharmaceuticals Ltd. שם: פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Bnei Brak, Israel כתובת : בני ברק, ישראל

Identification No.: 510452501מספר זיהוי: 510452501

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for the treatment and care of the skin 
and hair; hair shampoo; hair conditioner; hair lotions, 
hair gels ; perfumery; essential oils; creams; pastes; 
gels; emulsions; soaps; soapless soap; sun 
protection and sun tan preparations; anti perspirants 
and deodorants for personal use; toiletries; 
dentifrices; towelettes and wet towelettes; non-
medicated preparations for use in personal 
hygieneall; all included in class 3.

תכשירים לטיפול וטיפוח העור והשיער; שמפו לשיער; מרכך
לשיער; תרחיצים לשיער, ג'לים לשיער; מוצרי בישום

ופרפומריה; שמני תמצית; קרמים; משחות; ג'ל; תחליבים;
סבונים; אל סבון; תכשירים להגנה מפני השמש ותכשירים
לשיזוף; תכשירים נגד זיעה ודיאודורנטים; מוצרי טואלטיקה;
משחות שיניים; מגבונים ומגבונים לחים; תכשירים לא-רפואיים

להיגיינה אישית; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 2730/11/2010



Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212910 מספר סימן

SAREKAL ACTIVE

סרקל אקטיב

Ownersבעלים

Name: Fischer Pharmaceuticals Ltd. שם: פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Bnei Brak, Israel כתובת : בני ברק, ישראל

Identification No.: 510452501מספר זיהוי: 510452501

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for the treatment and care of the skin 
and hair; hair shampoo; hair conditioner; hair lotions, 
hair gels ; perfumery; essential oils; creams; pastes; 
gels; emulsions; soaps; soapless soap; sun 
protection and sun tan preparations; anti perspirants 
and deodorants for personal use; toiletries; 
dentifrices; towelettes and wet towelettes; non-
medicated preparations for use in personal 
hygieneall; all included in class 3.

תכשירים לטיפול וטיפוח העור והשיער; שמפו לשיער; מרכך
לשיער; תרחיצים לשיער, ג'לים לשיער; מוצרי בישום

ופרפומריה; שמני תמצית; קרמים; משחות; ג'ל; תחליבים;
סבונים; אל סבון; תכשירים להגנה מפני השמש ותכשירים
לשיזוף; תכשירים נגד זיעה ודיאודורנטים; מוצרי טואלטיקה;
משחות שיניים; מגבונים ומגבונים לחים; תכשירים לא-רפואיים

להיגיינה אישית; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 2830/11/2010



Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212911 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Fischer Pharmaceuticals Ltd. שם: פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Bnei Brak, Israel כתובת : בני ברק, ישראל

Identification No.: 510452501מספר זיהוי: 510452501

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for the treatment and care of the skin 
and hair; hair shampoo; hair conditioner; hair lotions, 
hair gels ; perfumery; essential oils; creams; pastes; 
gels; emulsions; soaps; soapless soap; sun 
protection and sun tan preparations; anti perspirants 
and deodorants for personal use; toiletries; 
dentifrices; towelettes and wet towelettes; non-
medicated preparations for use in personal 
hygieneall; all included in class 3.

תכשירים לטיפול וטיפוח העור והשיער; שמפו לשיער; מרכך
לשיער; תרחיצים לשיער, ג'לים לשיער; מוצרי בישום

ופרפומריה; שמני תמצית; קרמים; משחות; ג'ל; תחליבים;
סבונים; אל סבון; תכשירים להגנה מפני השמש ותכשירים
לשיזוף; תכשירים נגד זיעה ודיאודורנטים; מוצרי טואלטיקה;
משחות שיניים; מגבונים ומגבונים לחים; תכשירים לא-רפואיים

להיגיינה אישית; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 2930/11/2010



Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213695 מספר סימן

SUN RiCE Kidcrunchy

Owners

Name: Rubezahl Schokoladen GmbH

Address: Dettingen-Teck, Germany

Identification No.: 69059

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Puffed rice and/or other cereal grains in chocolate; all 
included in class 30.

אורז תופח ו/או שאר דגנים בשוקולד; כולם כלולים בסוג 30.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

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

Class: 30 סוג: 30

כ"ג כסלו תשע"א - 3030/11/2010



Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213889 מספר סימן

FAST PATH

Owners

Name: Euronext, N.V.

Address: Beursplein 5, Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 65534

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting and financial services; 
financial services within the scope of stock exchange 
quotations and other financial securities stock; 
exchange quotation and listing services; compiling, 
updating and managing a stock exchange index; 
brokerage of shares or stocks and other securities; 
stocks and bonds brokerage; all included in class 36

חיתום ביטוח ושירותים פיננסיים; שירותים פיננסיים בתחום של
ציטוטי החלפת מניות וניירות ערך מנייה אחרים; שירותי
החלפת ציטוטים ורישום; איסוף, עדכון וניהול מדד החלפת

מניות; דמי תיווך של מניות או אגרות חוב וניירות ערך אחרים;
דמי תיווך מניות ואיגרות חוב; כולם כלולים בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 29/05/2008 בנלוקס, 29/05/2008

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 3130/11/2010



Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213890 מספר סימן

FAST PATH

Owners

Name: Euronext, N.V.

Address: Beursplein 5, Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 65534

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Publication of statistics, of business information and 
of the results of market study and analysis; all 
included in class 41

פרסום נתונים סטטיסטיים, של מידע עסקי ושל התוצאות של
לימוד שוק וניתוח; כולם כלולים בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 29/05/2008 בנלוקס, 29/05/2008

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 3230/11/2010



Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213891 מספר סימן

FAST PATH

Owners

Name: Euronext, N.V.

Address: Beursplein 5, Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 65534

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; compilation of statistics; business 
information; market study and analysis; 
administrative services provided in the context of 
brokerage of stocks or shares and other securities; 
advertising services for promotion of the brokerage of 
stocks or shares and other securities; all included in 
class 35

פרסום; איסוף נתונים סטטיסטיים; מידע עסקי; למידת שוק
וניתוח; שירותים מנהליים המסופקים בהקשר של דמי תיווך של
אגרות חוב או מניות וניירות ערך אחרים; שירותי פרסום לקידום
של דמי התיווך של אגרות חוב או מניות וניירות ערך אחרים;

כולם כלולים בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 29/05/2008 בנלוקס, 29/05/2008

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 3330/11/2010



Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213950 מספר סימן

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

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

Identification No.: 68075

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely; nail polish and lipstick, perfumes, 
colognes, toilet soap, potpourri, personal cleaning 
and bath products, namely; soaps, face and body 
powders; personal care products; moisturizer, bath 
oils, skin cleansers, skin scrubs, shower gels, bubble 
bath, after shave lotion, deodorant; hair care 
products, namely; shampoo, conditioner, styling 
compounds; tanning and sun products; all included in 
class 3.

מוצרי קוסמטיקה, שהם לק לציפורניים ואודם, בשמים, מי קולון,
סבון טואלט, פוטפורי, מוצרי ניקוי  ואמבט לשימוש אישי, שהם;

סבונים, אבקות לפנים ולגוף; מוצרי טיפוח אישיים; תחליב
לחות, שמנים לאמבט, תחליב לניקוי העור, מקרצפים לעור, ג'ל
לרחצה, קצף לאמבט, תחליב לאחר גילוח, דיאורדורנט; מוצרים
לטיפוח השיער, שהם; שמפו, מרכך, מוצרים לעיצוב; מוצרי

שיזוף ושמש; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 3430/11/2010



Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213951 מספר סימן

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

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

Identification No.: 68075

(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 COUTURE separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COUTURE 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear and accessories, namely eyeglasses, 
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and 
chains and cords for eyewear; all included in class 9.

אביזרי עיניים ואביזרים, שהם משקפיים, משקפי שמש, נרתיקי
משקפיים, מסגרות ושרשראות וחוטים לאביזרי עיניים; הנכללים

כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 3530/11/2010



Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213952 מספר סימן

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

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

Identification No.: 68075

(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 COUTURE separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COUTURE 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Clocks and watches; jewelry, namely; necklaces, 
bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, 
cufflinks, pendants; all included in class 14.

שעונים ושעוני יד; תכשיטים , שהם; מחרוזות, צמידים, עגילים,
סיכות תכשיט, טבעות, קרסוליות, חפתים, תליונים; הנכללים

כולם בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 3630/11/2010



Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213953 מספר סימן

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

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

Identification No.: 68075

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Personal organizers, address books, appointment 
books, sketchbooks, photo albums, calendars, desk 
accessories, writing utensils, erasers, pencil 
sharpeners, stationery, arts and crafts kits, 
bookmarks, printed sheets; all included in class 16.

אירגוניות אישיות, ספרי כתובות, ספרי פגישה, פנקסי רישומים,
אלבומי תמונות, לוחות שנה, אביזרי שולחן, כלי כתיבה,

מחקים, מחדדי עפרון, מכשירי כתיבה, ערכות אמנות ויצירה,
סימניות, נייר מודפס; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 3730/11/2010



Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213954 מספר סימן

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

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

Identification No.: 68075

(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 COUTURE separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COUTURE 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, purses, wallets, key cases, credit card 
cases, cosmetic cases sold empty, backpacks, sport 
bags, briefcases, luggage, umbrellas; all included in 
class 18.

תיקי יד, ארנקים, נרתיקים למפתח, נרתיקים לכרטיס אשראי,
קופסאות למוצרי קוסמטיקה הנמכרות ריקות, תיקי גב, תיקי

ספורט, תיקי מסמכים, מטען, מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 3830/11/2010



Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213955 מספר סימן

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

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

Identification No.: 68075

(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 COUTURE separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COUTURE 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing namely, shirts, pants, sweaters, skirts, 
dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear, 
rainwear, sleepwear; namely, nightgowns, pajamas 
and robes, lingerie, underwear, bras, socks, hosiery, 
gloves, mittens and scarves; footwear; headwear; all 
included in class 25.

דברי הלבשה שהם, חולצות, מכנסיים, סוודרים, חצאיות,
שמלות, מעילים, חליפות, עניבות, חגורות, בגדי ים, בגדי גשם,
בגדי שינה; שהם, כותנות לילה, פיג'מות וחלוקים, לבני נשים,
לבנים, חזיות, גרביים, גרביונים, כפפות, כסיות וצעיפים;

הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 3930/11/2010



Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214040 מספר סימן

HTB-RESPECT

Owners

Name: NTV Broadcasting Company

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely production of 
television entertainment and audio and video 
recordings; production of motion pictures films, image 
and sound recordings, namely production of movies 
and video films; production of ongoing television 
programs, interactive online entertainment, namely 
providing a web site allowing the sampling, 
streaming, and downloading of audio and visual 
material to personal computers and portable media 
players; distribution of television programming for 
others to cable, terrestrial or satellite television 
systems; Internet portal services, namely providing a 
wide range of information via the Internet; all included 
in class 41.

שירותי בידור, בעיקר, הפקת בידור טלוויזיוני והקלטות וידאו
ואודיו;  הפקה של סרטי קולנוע, הקלטות תמונה וצליל, בעיקר
הפקה של סרטים וסרטי וידאו; הפקה של סדרות טלוויזיה

מתמשכות, בידור אינטראקטיבי און ליין, בעיקר, אספקת אתר
אינטרנט המאפשר את הדגימה, הזרימה וההורדה של אודיו
וחומר ויזואלי למחשבים אישיים ומפעילי מדיה נישאים; הפצה

של  תכנות טלוויזיוני לאחרים לכבלים, מערכות טלוויזיה
יבשתית או לווינית; שירותי פורטל אינטרנט, בעיקר, אספקת
טווח נרחב של מידע דרך האינטרנט; הכל כלול בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 4030/11/2010



Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215386 מספר סימן

LOW CARBON 100 EUROPE

Owners

Name: Euronext Indices B.V.

Address: Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 69526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; compiling of statistics, commercial 
information, market research and market analysis; 
providing the administration for stock exchanges 
trading in shares and other financial securities; 
publicity services to promote trading in shares and 
other financial securities; all of the aforesaid services 
relate to low carbon; all included in class 35.

פרסום; קידום של סטייסטיקות, מידע מסחרי, מחקרי שיווק
וניתוח שיווקי; אספקת הניהול של המרת מניות במסחר עם

מניות ועוד ביטחונות פיננסיים; שירותים ציבוריים לקידום מסחר
במניות ועוד ביטחונות פיננסיים; כל השירותים הנ"ל מתייחסים

לפחמן נמוך; הכל כלול בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 30/07/2008 בנלוקס, 30/07/2008

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 4130/11/2010



Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215387 מספר סימן

LOW CARBON 100 EUROPE

Owners

Name: Euronext Indices B.V.

Address: Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 69526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance and finance; facilitate the quotation of 
shares or stocks and other financial securities;  
quotation of shares or stocks and other financial 
securities; compiling updating and managing a stock 
exchange index; brokerage of shares or stocks and 
other financial securities, mediation in respect of 
dealing in shares or stocks and other financial 
securities, stock exchanges;all of the aforesaid 
services relate to low carbon; all included in class 36.

ביטוח ומימון; קידום הצעות מסחריות של אגרות חוב או מניות
ועוד בטחונות פיננסיים; קידום של מניות או אגרות חוב ועוד

ביטחונות פיננסיים; איסוף עדכונים וניהול אינדקס המרת מניות;
דמי תיווך של מניות או אגרות חוב ועוד ביטחונות פיננסיים,
גישור ביחס למסחר במניות ובאגרות חוב ועוד בטחונות

פיננסיים; כל השירותים הנ"ל מתייחסים לפחמן נמוך; הכל כלול
בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 30/07/2008 בנלוקס, 30/07/2008

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 4230/11/2010



Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215389 מספר סימן

LOW CARBON 100 EUROPE

Owners

Name: Euronext Indices B.V.

Address: Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 69526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Publication of statistics, commercial information, 
market research and market analysis; all of the 
aforesaid services relate to low carbon; all included in 
class 41.

הוצאה לאור של סטטיסטיקות, מידע מסחרי, מחקרי שיווק
וניתוח שיווקי; כל השירותים הנ"ל מתייחסים לפחמן נמוך; הכל

כלול בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 30/07/2008 בנלוקס, 30/07/2008

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 4330/11/2010



Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215451 מספר סימן

SoftFlame

Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 25702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating, steam producing and cooking devices, in 
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances; dryers, 
in particular laundry dryers, tumble dryers for laundry 
use; hand dryers; hair dryers; all included in class 11.

התקנים לחימום, יצירת קיטור ובישול, במיוחד תנורים,
מכשירים לבישול, אפיה, טיגון, גריל, קלייה, הפשרה וחימום
מזון וצלחות, מתקנים למים חמים; מחממים בטבילה, סירי
בישול, חשמליים; מתקני מיקרוגל; מייבשים, במיוחד מייבשי
כביסה, מייבשים בגלגול לשימוש בכביסה; מייבשי ידיים;

מייבשי שיער; הנכללים כולם בסוג 11.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 08/04/2008 גרמניה, 08/04/2008

Class: 11 סוג: 11

כ"ג כסלו תשע"א - 4430/11/2010



Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215452 מספר סימן

SpeedFlame

Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 25702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating, steam producing and cooking devices, in 
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances; dryers, 
in particular laundry dryers, tumble dryers for laundry 
use; hand dryers; hair dryers; all included in class 11.

התקנים לחימום, יצירת קיטור ובישול, במיוחד תנורים,
מכשירים לבישול, אפיה, טיגון, גריל, קלייה, הפשרה וחימום
מזון וצלחות, מתקנים למים חמים; מחממים בטבילה, סירי
בישול, חשמליים; מתקני מיקרוגל; מייבשים, במיוחד מייבשי
כביסה, מייבשים בגלגול לשימוש בכביסה; מייבשי ידיים;

מייבשי שיער; הנכללים כולם בסוג 11.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 08/04/2008 גרמניה, 08/04/2008

Class: 11 סוג: 11

כ"ג כסלו תשע"א - 4530/11/2010



Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215684 מספר סימן

INFINITY

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, instruments and implements for 
treatment with magnetic field therapy, namely for the 
treatment of musculoskeletal disorders; veterinary 
apparatus, instruments and implements for treatment 
with magnetic field therapy, namely for the treatment 
of musculoskeletal disorders; all included in class 10.

התקנים, כלים ומכשירים רפואיים לטיפול בתראפיית שדה
מגנטי, דהיינו, לטיפול בהפרעות שריריות-שלדיות; התקנים,
כלים ומכשירים וטרינאריים לטיפול בתראפיית שדה מגנטי,

דהיינו, לטיפול בהפרעות שריריות-שלדיות; הנכללים כולם בסוג
.10

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 25/04/2008 גרמניה, 25/04/2008

Class: 10 סוג: 10

כ"ג כסלו תשע"א - 4630/11/2010



Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215692 מספר סימן

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, instruments and implements for 
treatment with magnetic field therapy, namely for the 
treatment of musculoskeletal disorders; veterinary 
apparatus, instruments and implements for treatment 
with magnetic field therapy, namely for the treatment 
of musculoskeletal disorders; all included in class 10.

התקנים, כלים ומכשירים רפואיים לטיפול בתראפיית שדה
מגנטי, דהיינו, לטיפול בהפרעות שריריות-שלדיות; התקנים,
כלים ומכשירים וטרינאריים לטיפול בתראפיית שדה מגנטי,

דהיינו, לטיפול בהפרעות שריריות-שלדיות; הנכללים כולם בסוג
.10

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 25/04/2008 גרמניה, 25/04/2008

Class: 10 סוג: 10

כ"ג כסלו תשע"א - 4730/11/2010



Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215729 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Gabriel Milo שם: גבריאל מילוא

Address: 1 Haluz St., Holon, 58433, Israel כתובת : החלוץ 1, חולון, 58433, ישראל

Identification No.: 7416415מספר זיהוי: 7416415

Name: SHENHAV SHOSHANA שם: שושנה שנהב

Address: 1 Hahaluz St., Holon, 58433, Israel כתובת : החלוץ 1, חולון, 58433, ישראל

Identification No.: 44664431מספר זיהוי: 44664431

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made of cereals, bakery 
products, sauces; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, דברי מאפה, רטבים; הנכללים
כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 4830/11/2010



Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216127 מספר סימן

Titanic - DNA

Owners

Name: RJ Watches S.A

Address: 8, rue Robert-C&eacute, Geneva, Switzerland

Identification No.: 65938

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith included in this 
class; jewellery, jewels, precious stones; horological 
and chronometric instruments; included in class 14.

מתכות יקרות והסגסוגת שלהן וטובין המצופים או שיש בהם
מתכות יקרות, הכלולים בסוג זה; תכשיטים, אבני חן, אבנים
יקרות; מכשירים אורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 4930/11/2010



Dated 23/03/2006 (Section 16) מיום 23/03/2006 (סעיף 16)

Russian Federation No. 340771 רוסיה מספר: 340771

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216188 מספר סימן

Owners

Name: Levashov Mikhail Georgievich (Citizen of the 
Russian Federation)

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69708

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

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

הסימן מוגבל לצבעים: ארגמן ולבן הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Amulets; bracelets; watch bands; watch straps; 
charms; trinkets; key rings; brooches ; pins; tie pins; 
tie clips; cufflinks; works of art of precious metal; 
necklaces; rings; medallions; threads of precious 
metal; wire of precious metal; earrings; figurines of 
precious metal; paste jewellery; ornaments; shoe 
ornaments (of precious metal); cases for watches; 
jewellery cases; chains (jewellery); watch chains, 
included in Class 14.

קמעות למניעת כישופים; צמידים; רצועות שעונים; סרטי
שעונים; קמעות; תכשיטים קטנים וזולים; מחזיקי מפתחות;
סיכות ראש; סיכות; תופסני עניבה; אטבי עניבה; כפתורי

חפתים; יצירות אמנות ממתכת יקרה; ענקים; טבעות; מדליונים;
סיבים ממתכת יקרה; חוט ממתכת יקרה; עגילים; פסלונים
ממתכת יקרה; תכשיטים מדומים; קישוטים; קישוטי נעליים
(ממתכת יקרה); קופסאות עבור שעונים; קופסאות תכשיטים;
שרשראות (תכשיטים); שרשראות שעונים, הנכללים בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 5030/11/2010



Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216196 מספר סימן

COLOR-e-MOTION

Owners

Name: OSRAM Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung

Address: Hellabrunner Strasse 1, Munchen, Germany

Identification No.: 49128

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Installations and apparatus included in the class, all 
for lighting, electric lamps; and parts and fittings 
included in the class for all the aforesaid goods; all 
included in class 11.

התקנים ומכשירים הנכללים בסוג זה, כולם לתאורה, מנורות
חשמליות; וחלקים ואביזרים הנכללים בסוג זה לכל הסחורות

הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 5130/11/2010



Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216230 מספר סימן

לפריאות פריאות

Ownersבעלים

Name: DAN SHOCHAT שם: דן שוחט

Address: 6 Hakikar St., Binyamina, 30500, Israel כתובת : רחוב הכיכר 6, בנימינה, 30500, ישראל

Identification No.: 69715מספר זיהוי: 69715

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cooked, dried and canned fruit and vegetables; jams 
and compotes; vegetable oils; all included in class 
29.

פירות וירקות מבושלים, מיובשים ומשומרים; ריבות ולפתנים;
שמני ירקות; כולם נכללים בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 5230/11/2010



Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216276 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: High Vision Holdings Ltd. שם: היי ויז'ן אחזקות בע"מ

Address: 2 Harimon Street, Kiryat Ono, Israel כתובת : רחוב הרימון 2, קריית אונו, ישראל

Identification No.: 513982314מספר זיהוי: 513982314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 55426, Israel

שם: ינקוביץ אירית, עו"ד

כתובת : רח' הרימון 2, קיראון, 55426, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric, gas and petrol run scooters and bikes; all 
included in class 12.

קורקינטים ואופניים המופעלים בחשמל, בגז ובבנזין; הנכללים
כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 5330/11/2010



Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216422 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: BETY KYTCHEN & BATHROOM PRODUCTS 
TRADING COMPANY LTD.

שם: בטי חברה למסחר במוצרי מטבח ואמבט בע"מ

Address: 82 Lehi Street, Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב לח"י 82, בני ברק, ישראל

Identification No.: 513414631מספר זיהוי: 513414631

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zuck - Nissan - Cohen, Adv.

Address: 8 Lachis St., Tel Aviv, 64164, Israel

שם: צוק - ניסן- כהן, ושות', עו"ד

כתובת : רח' לכיש 8, תל אביב, 64164, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מוצרים מעוצבים למטבח
.but in the combination of the mark ,ולאמבט

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מוצרים
מעוצבים למטבח ולאמבט, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sinks, faucets and home or kitchen accessories, and 
products for water supply and sanitary purposes; all 
included in class 11.

כיורים, ברזים ואביזרי אינסטלציה למטבח ולבית, ומוצרים
לאספקת מים ולמטרות בניטריות; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 5430/11/2010



Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216702 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Free Telecom Ltd. שם: פרי טלקום בע"מ

Address: Tzoran, 42823, Israel כתובת : צורן, 42823, ישראל

Identification No.: 514131606מספר זיהוי: 514131606

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dill Katzanel Dimant, Adv.

Address: 6 Maskit St., P.O.B. 4026, Herzelia Pituach, 
46140, Israel

שם: דיל קצנל דימנט, עו"ד

כתובת : רח' משכית 6, ת.ד. 4026, הרצליה פיתוח, 46140,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Voice over IP; include in class 38. טלקומוניקציה; כלול בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 5530/11/2010



Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216806 מספר סימן

URBAN MOTION

Owners

Name: Procter and Gamble Manufacturing Cologne 
GmbH

Address: Wilhem-Mauser- Strasse 40, Koeln, 59827, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים, דברי בישום, שמנים אתריים, תכשירים לטיפוח הגוף
והיופי, משחות שיניים; כולל כלולים בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 05/06/2008 גרמניה, 05/06/2008

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 5630/11/2010



Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216833 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of property and 
individuals including personal body guard services 
and special security assignments; security services 
for organizations security and access control 
consultants; investigation, intelligence, security and 
guard services and related information services; 
security of mass crowd events; counter-terrorism 
services; providing of technical solution for safety and 
security; teaching for coaches and groups; security 
system including guarding, protecting, shielding and 
monitoring. identification services namely identifying 
people; consultation services relating to safety; 
consultancy and evaluation with respect to security 
and risk issues, including concerning the security of 
persons; consultancy in relation to the security of 
commercial companies against accidents theft and 
burglary; security management services. consulting 
and information services relating to the above 
mentioned services; costomized integrative solutions 
in the fields of civilian security and counter-terrorism 
to the intelligence and investigations all services 
included in class 45.

שירותי אבטחה להגנה של נכסים ושל פרטים כולל אבטחת
אישים ומשימות אבטחה מיוחדות; שירותי ביטחון לארגונים;
יעוץ בנושא אבטחה ובקרת גישה; שירותי חקירות מידע,
אבטחה ושמירה ושירותי מידע הקשורים אליהם; אבטחת

אירועים מרובי קהל; שירותי אנטי טרור; מתן שירותים טכניים
לביטחון ואבטחה; שירותי מוקד לשמירה, אבטחה, מיגון

ובקרה; שירותי זיהוי שהם זיהוי אנשים; שירותי ייעוץ הקשורים
לבטיחות; ייעוץ בנושאי ביטחון וסיכון, כולל בנוגע לאבטחת
אנשים; ייעוץ בקשר לאבטחת חברות מסחריות נגד תאונות,

גניבות ופריצות; שירותי ניהול בטחון. שירותי ייעוץ ומידע בנוגע
לשירותים לעיל; פתרונות משולבים מותאמים ללקוח בשטחי
הביטחון אזרחי, אנטי-טרור, מודיעין וחקירות. הנכללים כולם

בסיווג 45.

כ"ג כסלו תשע"א - 5730/11/2010



Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216834 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of property and 
individuals including personal body guard services 
and special security assignments; security services 
for organizations security and access control 
consultants; investigation, intelligence, security and 
guard services and related information services; 
security of mass crowd events; counter-terrorism 
services; providing of technical solution for safety and 
security; security system including guarding, 
protecting, shielding and monitoring. identification 
services namely identifying people; consultation 
services relating to safety; consultancy and 
evaluation with respect to security and risk issues, 
including concerning the security of persons; 
consultancy in relation to the security of commercial 
companies against accidents theft and burglary; 
security management services. consulting and 
information services relating to the above mentioned 
services; costomized integrative      solutions in the 
fields of civilian security and counter-terrorism to the 
intelligence and investigations all services included in 
class 45.

שירותי אבטחה להגנה של נכסים ושל פרטים כולל אבטחת
אישים ומשימות אבטחה מיוחדות; שירותי ביטחון לארגונים;
יעוץ בנושא אבטחה ובקרת גישה; שירותי חקירות מידע,
אבטחה ושמירה ושירותי מידע הקשורים אליהם; אבטחת

אירועים מרובי קהל; שירותי אנטי טרור; מתן שירותים טכניים
לביטחון ואבטחה; שירותי מוקד לשמירה, אבטחה, מיגון

ובקרה; שירותי זיהוי שהם זיהוי אנשים; שירותי ייעוץ הקשורים
לבטיחות; ייעוץ בנושאי ביטחון וסיכון, כולל בנוגע לאבטחת
אנשים; ייעוץ בקשר לאבטחת חברות מסחריות נגד תאונות,

גניבות ופריצות; שירותי ניהול בטחון. שירותי ייעוץ ומידע בנוגע
לשירותים לעיל; פתרונות משולבים מותאמים ללקוח בשטחי
הביטחון אזרחי, אנטי-טרור, מודיעין וחקירות. הנכללים כולם

בסיווג 45.

כ"ג כסלו תשע"א - 5830/11/2010



Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216836 מספר סימן

SEARCH DETECT REACT

Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of property and 
individuals including personal body guard services 
and special security assignments; security services 
for organizations security and access control 
consultants; investigation, intelligence, security and 
guard services and related information services; 
security of mass crowd events; counter-terrorism 
services; providing of technical solution for safety and 
security; security system including guarding, 
protecting, shielding and monitoring. identification 
services namely identifying people; consultation 
services relating to safety; consultancy and 
evaluation with respect to security and risk issues, 
including concerning the security of persons; 
consultancy in relation to the security of commercial 
companies against accidents theft and burglary; 
security management services. consulting and 
information services relating to the above mentioned 
services; costomized integrative solutions in the 
fields of civilian security and counter-terrorism to the 
intelligence and investigations all services included in 
class 45.

שירותי אבטחה להגנה של נכסים ושל פרטים כולל אבטחת
אישים ומשימות אבטחה מיוחדות; שירותי ביטחון לארגונים;
יעוץ בנושא אבטחה ובקרת גישה; שירותי חקירות מידע,
אבטחה ושמירה ושירותי מידע הקשורים אליהם; אבטחת

אירועים מרובי קהל; שירותי אנטי טרור; מתן שירותים טכניים
לביטחון ואבטחה; שירותי מוקד לשמירה, אבטחה, מיגון

ובקרה; שירותי זיהוי שהם זיהוי אנשים; שירותי ייעוץ הקשורים
לבטיחות; ייעוץ בנושאי ביטחון וסיכון, כולל בנוגע לאבטחת
אנשים; ייעוץ בקשר לאבטחת חברות מסחריות נגד תאונות,

גניבות ופריצות; שירותי ניהול בטחון. שירותי ייעוץ ומידע בנוגע
לשירותים לעיל; פתרונות משולבים מותאמים ללקוח בשטחי
הביטחון אזרחי, אנטי-טרור, מודיעין וחקירות. הנכללים כולם

בסיווג 45.

כ"ג כסלו תשע"א - 5930/11/2010



Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216837 מספר סימן

DETECT AND REACT

Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of property and 
individuals including personal body guard services 
and special security assignments; security services 
for organizations security and access control 
consultants; investigation, intelligence, security and 
guard services and related information services; 
security of mass crowd events; counter-terrorism 
services; providing of technical solution for safety and 
security; security system including guarding, 
protecting, shielding and monitoring. identification 
services namely identifying people; consultation 
services relating to safety; consultancy and 
evaluation with respect to security and risk issues, 
including concerning the security of persons; 
consultancy in relation to the security of commercial 
companies against accidents theft and burglary; 
security management services. consulting and 
information services relating to the above mentioned 
services; costomized integrative      solutions in the 
fields of civilian security and counter-terrorism to the 
intelligence and investigations all services included in 
class 45.

שירותי אבטחה להגנה של נכסים ושל פרטים כולל אבטחת
אישים ומשימות אבטחה מיוחדות; שירותי ביטחון לארגונים;
יעוץ בנושא אבטחה ובקרת גישה; שירותי חקירות מידע,
אבטחה ושמירה ושירותי מידע הקשורים אליהם; אבטחת

אירועים מרובי קהל; שירותי אנטי טרור; מתן שירותים טכניים
לביטחון ואבטחה; שירותי מוקד לשמירה, אבטחה, מיגון

ובקרה; שירותי זיהוי שהם זיהוי אנשים; שירותי ייעוץ הקשורים
לבטיחות; ייעוץ בנושאי ביטחון וסיכון, כולל בנוגע לאבטחת
אנשים; ייעוץ בקשר לאבטחת חברות מסחריות נגד תאונות,

גניבות ופריצות; שירותי ניהול בטחון. שירותי ייעוץ ומידע בנוגע
לשירותים לעיל; פתרונות משולבים מותאמים ללקוח בשטחי
הביטחון אזרחי, אנטי-טרור, מודיעין וחקירות. הנכללים כולם

בסיווג 45.

כ"ג כסלו תשע"א - 6030/11/2010



Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216838 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Arranging professional workshop and training 
courses; developing training systems and 
educational methodologies for others; developing 
and conducting educational and training services in 
the field of security, protection, guarding, monitoring, 
access control, investigations, intelligence, safety, 
shielding, risk issues and related fields and 
distribution of training material in connection 
therewith; Providing courses relating to security and 
access control; Education services, namely, provision 
of guarding security and safety training; and 
providing educational information and consultancy 
services in connection with the aforesaid services; 
consulting, private training, coaching services for 
individuals and companies; teaching for coaches and 
group; all services included in class 41.

ארגון סדנאות מקצועיות וקורסים; פיתוח מערכות אימון
ומתדולוגיות לימודיות לאחרים; שירותי פיתוח והוראה ושירותי

אימון בשטחי הביטחון, האבטחה, שמירה, בקרה, גישה,
חקירות, מודיעין, בטיחות, מיגון, סיכון ושטחים דומים, והפצת
חומר לימודי קשור.; מתן קורסים הקשורים לבטחון ולבקרת

גישה. שירותי לימוד שהם מתן אימוני שמירה, בטחון ואבטחה;
ומתן מידע לימודי ושירותי ייעוץ בנוגע לשירותים לעיל; ייעוץ,

אימון אישי, שירותי קואצ'ינג לאנשים פרטיים ולחברות; הדרכה,
סדנאות וקורסים למאמנים ולקבוצות; הדרכה בנושאי ביטחון

וסיכון; הנכללים כולם בסיווג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 6130/11/2010



Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216839 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Arranging professional workshop and training 
courses; developing training systems and 
educational methodologies for others; developing 
and conducting educational and training services in 
the field of security, protection, guarding, monitoring, 
access control, investigations, intelligence, safety, 
shielding, risk issues and related fields and 
distribution of training material in connection 
therewith; Providing courses relating to security and 
access control; Education services, namely, provision 
of guarding security and safety training; and 
providing educational information and consultancy 
services in connection with the aforesaid services; 
consulting, private training, coaching services for 
individuals and companies; teaching for coaches and 
group; all services included in class 41.

ארגון סדנאות מקצועיות וקורסים; פיתוח מערכות אימון
ומתדולוגיות לימודיות לאחרים; שירותי פיתוח והוראה ושירותי

אימון בשטחי הביטחון, האבטחה, שמירה, בקרה, גישה,
חקירות, מודיעין, בטיחות, מיגון, סיכון ושטחים דומים, והפצת
חומר לימודי קשור.; מתן קורסים הקשורים לבטחון ולבקרת

גישה. שירותי לימוד שהם מתן אימוני שמירה, בטחון ואבטחה;
ומתן מידע לימודי ושירותי ייעוץ בנוגע לשירותים לעיל; ייעוץ,

אימון אישי, שירותי קואצ'ינג לאנשים פרטיים ולחברות; הדרכה,
סדנאות וקורסים למאמנים ולקבוצות; הדרכה בנושאי ביטחון

וסיכון; הנכללים כולם בסיווג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 6230/11/2010



Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216841 מספר סימן

SEARCH DETECT REACT

Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Arranging professional workshop and training 
courses; developing training systems and 
educational methodologies for others; developing 
and conducting educational and training services in 
the field of security, protection, guarding, monitoring, 
access control, investigations, intelligence, safety, 
shielding, risk issues and related fields and 
distribution of training material in connection 
therewith; Providing courses relating to security and 
access control; Education services, namely, provision 
of guarding security and safety training; and 
providing educational information and consultancy 
services in connection with the aforesaid services; 
consulting, private training, coaching services for 
individuals and companies; teaching for coaches and 
group; all services included in class 41.

ארגון סדנאות מקצועיות וקורסים; פיתוח מערכות אימון
ומתדולוגיות לימודיות לאחרים; שירותי פיתוח והוראה ושירותי

אימון בשטחי הביטחון, האבטחה, שמירה, בקרה, גישה,
חקירות, מודיעין, בטיחות, מיגון, סיכון ושטחים דומים, והפצת
חומר לימודי קשור.; מתן קורסים הקשורים לבטחון ולבקרת

גישה. שירותי לימוד שהם מתן אימוני שמירה, בטחון ואבטחה;
ומתן מידע לימודי ושירותי ייעוץ בנוגע לשירותים לעיל; ייעוץ,

אימון אישי, שירותי קואצ'ינג לאנשים פרטיים ולחברות; הדרכה,
סדנאות וקורסים למאמנים ולקבוצות; הדרכה בנושאי ביטחון

וסיכון; הנכללים כולם בסיווג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 6330/11/2010



Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216842 מספר סימן

DETECT AND REACT

Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Arranging professional workshop and training 
courses; developing training systems and 
educational methodologies for others; developing 
and conducting educational and training services in 
the field of security, protection, guarding, monitoring, 
access control, investigations, intelligence, safety, 
shielding, risk issues and related fields and 
distribution of training material in connection 
therewith; Providing courses relating to security and 
access control; Education services, namely, provision 
of guarding security and safety training; and 
providing educational information and consultancy 
services in connection with the aforesaid services; 
consulting, private training, coaching services for 
individuals and companies; teaching for coaches and 
group; all services included in class 41.

ארגון סדנאות מקצועיות וקורסים; פיתוח מערכות אימון
ומתדולוגיות לימודיות לאחרים; שירותי פיתוח והוראה ושירותי

אימון בשטחי הביטחון, האבטחה, שמירה, בקרה, גישה,
חקירות, מודיעין, בטיחות, מיגון, סיכון ושטחים דומים, והפצת
חומר לימודי קשור.; מתן קורסים הקשורים לבטחון ולבקרת

גישה. שירותי לימוד שהם מתן אימוני שמירה, בטחון ואבטחה;
ומתן מידע לימודי ושירותי ייעוץ בנוגע לשירותים לעיל; ייעוץ,

אימון אישי, שירותי קואצ'ינג לאנשים פרטיים ולחברות; הדרכה,
סדנאות וקורסים למאמנים ולקבוצות; הדרכה בנושאי ביטחון

וסיכון; הנכללים כולם בסיווג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 6430/11/2010



Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217048 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Diesenhaus Unitors Ltd שם: דיזנהויז יוניתורס בע"מ

Address: 3 Hamelacha St., Tel Aviv, Israel כתובת : המלאכה 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510811466מספר זיהוי: 510811466

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yardeni-A rbel, Advs.

Address: 3 Hamalacha Street, Tel Aviv, 67215, Israel

שם: ירדני-ארבל, עו"ד

כתובת : רחוב המלאכה 3, תל אביב, 67215, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Tours and travel services; included in class 39. שרותי נסיעות -ותיירות; כלול בסוג 39.

כ"ג כסלו תשע"א - 6530/11/2010



Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217059 מספר סימן

ORGANIC SECRETS

Ownersבעלים

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

Address: 8 Hacharash Street, P.O.B. 7250, Hod 
Hasharon, Israel

כתובת : רח' החרש 8, ת.ד. 7250, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; organic 
cosmetics; cosmetic preparations containing herbal, 
vitamin, mineral, beverage and/or food supplements; 
hair and body lotions; bath foams; shampoos; hair 
conditioners; creams, gels, moisturizers; salts; 
powders; toiletries; aftershaves; make-up 
preparations; preparations for the the treatment and 
care of the face and the body; dentifrices; all included 
in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים; מוצרי קוסמטיקה; מוצרי
קוסמטיקה אורגנית; תכשירי קוסמטיקה המכילים צמחים,

ויטמינים, מינרלים, תוספי מזון ו/או משקאות; תרחיצים לשיער
ולגוף; קצף אמבט; שמפו; מרככים לשיער; קרמים, ג'לים, קרם
לחות; מלחים; אבקות; טואלטיקה; אפטר-שייב; תכשירי איפור;
תכשירים לטיפוח וטיפול בפנים ובגוף; משחת שיניים; הנכללים

כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 6630/11/2010



Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217221 מספר סימן

Owners

Name: SOCIETE BIC

Address: Clichy, France

Identification No.: 1218

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; bath and shower gels 
and salts for non-medical use, bath foams; perfumes, 
toilet water, essential oils, cosmetics, cosmetic 
preparations for skin care namely creams, milks, 
lotions, gels, balms and oils for the face and body; 
personal deodorants; cosmetic preparations for sun 
protection namely self-tanning and after-sun 
products ; shaving and after shave preparations in 
the form of foams, creams, gels, balms, lotions, oils; 
make-up and make-up remover products; depilatory 
products, depilatory wax; shampoos, conditioners 
and hair lotions; toothpaste; included in class 3.

הכנות להלבנה ותחליפים נוספים לשימוש בכביסה; ניקוי,
הברקה,צחצוח והכנסות למירוט; סבונים; ג'ל ומלח לאמבטיה
ולמקלחת לא למטרות רפואיות, קצף אמבטיה; בשמים, מי
טואלט, שמנים אתרים, קוסמטיקה, הכנות קוסמטיות לטיפול
בעור בעיקר קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים, תרופות מרגיעות
ושמנים לפנים ולגוף; דיאודרנטים אישיים; תכשירים קוסמטיים
להגנה מהשמש בעיקר שיזוף ומוצרים לאחר השיזוף; גילוח
והכנות לאחר הגילוח בצורה של קצף, קרמים, ג'ל, תרופות

מרגיעות, תחליבים, שמנים; איפור ומוצרי מסירי איפור; מוצרים
מסירי שיער, שעווה מסירת שיער; שמפו, מיצבי שיער
ותרחיצים לשיער; משחת שיניים; הנכללים בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

France, 06/10/2008 צרפת, 06/10/2008

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 6730/11/2010



Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217222 מספר סימן

Owners

Name: SOCIETE BIC

Address: Clichy, France

Identification No.: 1218

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

razors and their refills; razor blades; razor cases; 
depilation appliances, electric or non-electric; 
included in class 8.

סכיני גילוח והמילוי שלהם, סכיני להבים, קופסאות לסכיני
גילוח, מכשירים להסרת שיער, חשמלי או לא חשמלי; הנכללים

בסוג 8.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

France, 06/10/2008 צרפת, 06/10/2008

Class: 8 סוג: 8

כ"ג כסלו תשע"א - 6830/11/2010



Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217300 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SHL TeleMedicine Ltd. שם: שחל טלרפואה בע"מ

Address: 90 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 67891, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 90, תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 511149874מספר זיהוי: 511149874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development and design services of computer 
hardware and software for medical monitoring and 
inspection services; included in class 42.

שירותי פיתוח ועיצוב תוכנת וחומרת מחשב עבור ניטור ובקרה
רפואית; הנכללים בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 6930/11/2010



Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217301 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SHL TeleMedicine Ltd. שם: שחל טלרפואה בע"מ

Address: 90 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 67891, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 90, תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 511149874מספר זיהוי: 511149874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Services of transmission of medical information and 
data; included in class 38.

שירותי העברת מידע ונתונים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 38;
הנכללים בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 7030/11/2010



Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217303 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SHL TeleMedicine Ltd. שם: שחל טלרפואה בע"מ

Address: 90 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 67891, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 90, תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 511149874מספר זיהוי: 511149874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices and apparatus used for lifesaving; apparatus 
for the purpose of recording and tranferring of sound 
and vision; included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בהצלת חיים; מכשירים להקלטה
והעברה של קול וחוזי; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 7130/11/2010



Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217309 מספר סימן

VOYAGER

Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1 Higashi Kawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe shi, Hyogo, 650-8670, Japan

Identification No.: 69992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motorcycles and structural parts and accessories 
therefor; all included in class 12.

אופנועים וחלקים ואביזרים מובנים עבורם; כולם כלולים בסוג
.12

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

European Community Trade Mark, 12/08/2008, No. 
007175581

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/08/2008, מספר
007175581

Class: 12 סוג: 12

כ"ג כסלו תשע"א - 7230/11/2010



Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217368 מספר סימן

Owners

Name: Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: 2 Organize Sanayi Bolgesi, Dogu 3. Cadde No. 
6, Baspinar, Gaziantep, Turkey

Identification No.: 67034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת,
16164, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words NUTY, MAX and FINDIK 
KREMALI and the nuts and the chocolate bar 
images, but in the combination of the mark.

,NUTY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MAX ו-FINDIK KREMALI ובדמויות האגוזים וחטיף

השוקולד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, products covered with chocolate and 
candy, chocolate bars, biscuits covered with caramel 
and chocolate, wafers, wafers covered with cream-
hazelnut-chocolate, cakes, cream-cakes, biscuits, 
confectioneries, chewing-gums; all included in class 
30.

שוקולד, מוצרים מצופים שוקולד וממתקים, מוטות שוקולד,
ביסקוויטים מצופה בקרמל ושוקולד, ופל, ופל מצופה קצפת-
שקדים-שוקולד, עוגות, עוגות עם קצפת, ביסקוויטים, דברי

מתיקה, גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 7330/11/2010



Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217453 מספר סימן

4EARTH

Owners

Name: Rhodia Chimie (Societe par Actions 
Simplifiee)

Address: 40 rue de la Haie Coq, Aubervilliers, France

Identification No.: 52910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical used in industry; Artificial resins in raw 
state; Plastic materials in raw state; Polyamides; 
Solvents; all included in class 1.

כימקליים לשימוש בתעשייה; שרפים מלאכותיים במצב גולמי;
חומרי פלסטיק במצב גולמי; פוליאמידים; ממיסים; הנכללים

כולם בסוג 1.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

France, 22/09/2008 צרפת, 22/09/2008

Class: 1 סוג: 1

כ"ג כסלו תשע"א - 7430/11/2010



Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217454 מספר סימן

4EARTH

Owners

Name: Rhodia Chimie (Societe par Actions 
Simplifiee)

Address: 40 rue de la Haie Coq, Aubervilliers, France

Identification No.: 52910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Rubber; Semi-processed plastic products;  Fibers 
and threads made of plastics not for textile use; 
Synthetic resins (semi-finished products); Artificial 
resins (semi-finished products); all included in class 
17.

גומי; מוצרי פלסטיק בלתי מעובדים; סיבים וחוטים העשויים
מפלסטיקים שהם לא לשימוש בטקסטיל שרף סינטטי (מוצרים
מוגמרים למחצה); שרף מלאכותי (מוצרים מוגמרים למחצה);

הנכללים כולם בסוג 17.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

France, 22/09/2008 צרפת, 22/09/2008

Class: 17 סוג: 17

כ"ג כסלו תשע"א - 7530/11/2010



Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217455 מספר סימן

4EARTH

Owners

Name: Rhodia Chimie (Societe par Actions 
Simplifiee)

Address: 40 rue de la Haie Coq, Aubervilliers, France

Identification No.: 52910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks 
(not included in other classes); padding materials 
(except rubber or plastic materials); raw fibrous 
textile materials; all included in class 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, אברזינים, מפרשים, שקים
(שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרים לריפוד (מלבד חומרי
גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל מסיבים גולמיים; הנכללים

כולם בסוג 22.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

France, 22/09/2008 צרפת, 22/09/2008

Class: 22 סוג: 22

כ"ג כסלו תשע"א - 7630/11/2010



Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217456 מספר סימן

4EARTH

Owners

Name: Rhodia Chimie (Societe par Actions 
Simplifiee)

Address: 40 rue de la Haie Coq, Aubervilliers, France

Identification No.: 52910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Threads, for textile use; all included in class 23. חוטים לשמוש בטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 23.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

France, 22/09/2008 צרפת, 22/09/2008

Class: 23 סוג: 23

כ"ג כסלו תשע"א - 7730/11/2010



Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217458 מספר סימן

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, including waters, flavored 
waters, enhanced waters, infused waters, energy 
drinks, enhanced energy drinks and isotonic 
beverages, and syrups, concentrates, powders and 
bases for making beverages and drinks and fruit 
drinks; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, הכוללים מים, מים בטעמים, מים
משופרים, מים מלאים, משקאות אנרגיה, משקאות אנרגיה
משופרים ומשקאות איזוטוניים, וסירופים, תרכיזים, אבקות
ובסיסים להכנת משקאות ושתייה ומשקאות פירות; הנכללים

כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 7830/11/2010



Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217459 מספר סימן

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, including waters, flavored 
waters, enhanced waters, infused waters, energy 
drinks, enhanced energy drinks and isotonic 
beverages, and syrups, concentrates, powders and 
bases for making beverages and drinks and fruit 
drinks; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, הכוללים מים, מים בטעמים, מים
משופרים, מים מלאים, משקאות אנרגיה, משקאות אנרגיה
משופרים ומשקאות איזוטוניים, וסירופים, תרכיזים, אבקות
ובסיסים להכנת משקאות ושתייה ומשקאות פירות; הנכללים

כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 7930/11/2010



Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217478 מספר סימן

Owners

Name: Sappe Corporation Co., Ltd.

Address: Kannayao, Bangkok, Thailand

Identification No.: 68989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink, 
functional drink and sport drinks; all included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינראליים, מיצי פירות, מי סודה
ובירה, מי שתייה, משקה מעורבב באלוורה, מיצי פירות עם

NATA DE COCO, משקה אנרגיה, משקה תפקודי ומשקאות
ספורט; הכל כלול בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 8030/11/2010



Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217479 מספר סימן

Owners

Name: Sappe Corporation Co., Ltd.

Address: Kannayao, Bangkok, Thailand

Identification No.: 68989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink, 
functional drink and sport drinks; all included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינראליים, מיצי פירות, מי סודה
ובירה, מי שתייה, משקה מעורבב באלוורה, מיצי פירות עם

NATA DE COCO, משקה אנרגיה, משקה תפקודי ומשקאות
ספורט; הכל כלול בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 8130/11/2010



Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217483 מספר סימן

Owners

Name: SOLDAN HOLDING + 
BONBONSPEZIALITATEN GmbH

Address: Nurnberg, Germany

Identification No.: 19377

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, in particular fruit teas and herbal teas, 
not for medical purposes; cocoa; confectionery, 
namely, dragees, pastilles and bonbons; dietetic 
sweets, vitamin sweets, fruit gums, gum sweets, 
including those based on gelatine, pectin, starch and 
gum Arabic; chewing gum for non-medical purposes; 
diet sweets for non-medical purposes, namely diet 
dragees, diet toffees, diet bars, diet chocolate, diet 
pastry, diet chewing gum, diet gum sweets, diet 
comprimates, liquorice sweets, pastry, condiments, 
honey, treacle, flour and preparations made from 
cereals, including cereal bars, pralines and unfilled 
and all other types of chocolate goods, candies, 
chocolate goods; all of the aforementioned products 
basically intended for children's use; all included in 
class 30.

קפה, תה, במיוחד מוצרי תה פירות ותה צמחים שאינם עבור
מטרות רפואיות; קקאו; דברי מתיקה, דהיינו פירות מסוכר,
מקרשות וממתקים; דברי מתיקה דיאטטיים, דברי מתיקה

המכילים ויטמין, גומי לעיסה בטעם פירות, דברי מתיקה-לעיסה
הכוללים כאלה המבוססים על ג'לטין, פקטין, עמילן וגומי ערבי;
גומי לעיסה למטרות שאינן רפואיות; דברי מתיקה דיאטטיים
למטרות שאינן רפואיות, דהיינו פירות מסוכר דיאטטיים, מוצרי
טופי דיאטטיים, מקלות דיאטטיים, שוקולד דיאטטי, מאפים

דיאטטיים, גומי לעיסה דיאטטי, דברי מתיקה-לעיסה דיאטטיים,
קומפרימאטס דיאטטי, דברי מתיקה מבוססי שוש, דברי מאפה,
תבלים, דבש, צרי, קמח ומוצרים העשויים מדגנים, הכוללים
מוטות דגן, פרליני דגן ודגן שאיננו ממולא וכל יתר הסוגים של
מוצרים מבוססי שוקולד, סוכריות, מוצרי שוקולד; כל הטובין
הנזכרים לעיל מיועדים בעיקרם לשימוש ילדים; כולם כלולים

בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 8230/11/2010



Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217591 מספר סימן

סאפה ביוטי

Owners

Name: Sappe Corporation Co., Ltd.

Address: Kannayao, Bangkok, Thailand

Identification No.: 68989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink, 
functional drink and sport drinks; all included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינראליים, מיצי פירות, מי סודה
ובירה, מי שתייה, משקה מעורבב באלוורה, מיצי פירות עם

,NATA DE COCO
משקה אנרגיה, משקה תפקודי ומשקאות ספורט; הכל כלול

בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 8330/11/2010



Application Date 09/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217659 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Products compatible with audio codec; audio 
apparatus; video apparatus; home theatre system; 
system of mounting all components in single 
speaker; video; PC; all included in class 9.

מוצרים תואמים עם מקודד קול; מערכת קול; מערכת וידאו;
מערכת קולנוע ביתית; מערכת הגברה של כל הרכיבים ברמקול

בודד; וידאו; מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 8430/11/2010



Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217841 מספר סימן

Owners

Name: Sensomatix Ltd.

Address: 33 HaYetzira St., Ramat Gan, 52521, Israel

Identification No.: 800016

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for managing, 
processing, analyzing and aggregating data for  
insurance underwriting and administration for  
analyzing risks based on collected information 
pertaining to the insured entity, excluding 
microprocessor and semiconductors.

תוכנת מחשב וחומרה לניהול, עיבוד, ניתוח וסכימת נתונים
לחתמות ביטוח ואדמיניסטרציה לניתוח סיכונים בהתבסס על
מידע הנאסף המתייחס לגורם המבוטח, למעט מעבדי מיקרו

ומוליכים למחצה.

כ"ג כסלו תשע"א - 8530/11/2010



Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217842 מספר סימן

Owners

Name: Sensomatix Ltd.

Address: 33 HaYetzira St., Ramat Gan, 52521, Israel

Identification No.: 800016

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for managing, 
processing, analyzing and aggregating data for  
insurance underwriting and administration for  
analyzing risks based on collected information 
pertaining to the insured entity;

תוכנת מחשב וחומרה לניהול, עיבוד, ניתוח וסכימת נתונים
לחתמות ביטוח ואדמיניסטרציה לניתוח סיכונים בהתבסס על

מידע הנאסף המתייחס לגורם המבוטח

כ"ג כסלו תשע"א - 8630/11/2010



Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217843 מספר סימן

SENSOMATIX

Owners

Name: Sensomatix Ltd.

Address: 33 HaYetzira St., Ramat Gan, 52521, Israel

Identification No.: 800016

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for managing, 
processing, analyzing and aggregating data for  
insurance underwriting and administration for  
analyzing risks based on collected information 
pertaining to the insured entity;

תוכנת מחשב וחומרה לניהול, עיבוד, ניתוח וסכימת נתונים
לחתמות ביטוח ואדמיניסטרציה לניתוח סיכונים בהתבסס על

מידע הנאסף המתייחס לגורם המבוטח

כ"ג כסלו תשע"א - 8730/11/2010



Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217844 מספר סימן

Owners

Name: Sensomatix Ltd.

Address: 33 HaYetzira St., Ramat Gan, 52521, Israel

Identification No.: 800016

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting and administration services, 
namely, data mining and statistics analysis 
concerning risks enabling premium underwriting and 
pricing

שרותי ביטוח, חתמות ואדמיניסטרציה, דהיינו, כריית נתונים
וניתוחים סטטיסטיים בנוגע לסיכונים, המאפשרים תמחור

וחיתום פרימיום

כ"ג כסלו תשע"א - 8830/11/2010



Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217846 מספר סימן

Owners

Name: Sensomatix Ltd.

Address: 33 HaYetzira St., Ramat Gan, 52521, Israel

Identification No.: 800016

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting and administration services, 
namely, data mining and statistics analysis 
concerning risks enabling premium underwriting and 
pricing; all included in class 36.

שרותי ביטוח, חתמות ואדמיניסטרציה, דהיינו, כריית נתונים
וניתוחים סטטיסטיים בנוגע לסיכונים, המאפשרים תמחור

וחיתום פרימיום; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 8930/11/2010



Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218011 מספר סימן

BIOLON

Owners

Name: Ferring B.V.

Address: Polarisavenue 144, Hoofddorp, NL-2132 JX, 
Netherlands

Identification No.: 35565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Devices for use in surgery; all included in class 10. התקנים לשימוש בכירורגיה; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 9030/11/2010



Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218051 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Dror Karnil שם: דרור קרניל

Address: Kefar Sava, Israel כתובת : היסמין 10/6, כפר סבא, 44355, ישראל

Identification No.: 3386768מספר זיהוי: 3386768

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investment bussiness, finance bussiness. עסקי השקעות, עסקי כספים.

כ"ג כסלו תשע"א - 9130/11/2010



Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218075 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Electra Real Estate Ltd. שם: אלקטרה נדל"ן בע"מ

Address: Tel aviv, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 510607328מספר זיהוי: 510607328

חברה ציבורית

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 נדל"ן separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה נדל"ן
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Yielding real estate business,namely renting, real 
estate management, yeilding real estate 
management and entrepreneurship; all included in 
class 36.

עסקי נדל"ן מניב, דהיינו שכירויות, ניהול נכסי נדל"ן, ניהול
נדל"ן מניב ויזמות; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 9230/11/2010



Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218076 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Electra Real Estate Ltd. שם: אלקטרה נדל"ן בע"מ

Address: Tel aviv, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 510607328מספר זיהוי: 510607328

חברה ציבורית

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 REAL ESTATE separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Yielding real estate business,namely renting, real 
estate management, yeilding real estate 
management and entrepreneurship; all included in 
class 36.

עסקי נדל"ן מניב, דהיינו שכירויות, ניהול נכסי נדל"ן, ניהול
נדל"ן מניב ויזמות; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 9330/11/2010



Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218089 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SX Company for Beverage Import and 
Marketing Ltd.

שם: אסאקס חברה לייבוא ושיווק משקאות בע"מ

Address: Ashkelon, Israel כתובת : אשקלון, ישראל

Identification No.: 513876854מספר זיהוי: 513876854

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic energy drink, included in class 32. משקה אנרגיה לא כוהלי, הנכלל בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 9430/11/2010



Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218111 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Midroog Ltd. שם: מידרוג בע"מ

Address: 17 Haarbaa Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב הארבעה 17, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513377424מספר זיהוי: 513377424

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial information services; organization and 
execution of conferences and meetings in financial 
fields, funding, debt market and credit risk evaluation; 
all included in class 36.

שירותי מתן מידע, ארגון וקיום כנסים ומפגשים בתחומים
פיננסיים, עסקי מימון, שוק החוב והערכת סיכוני אשראי;

הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 9530/11/2010



Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218233 מספר סימן

CRYPTON CARE

Owners

Name: HI-TEX Incorporated

Address: 6745 Daly Road, West Bloomfield, Michigan, 
U.S.A.

Identification No.: 56207

(Michigan 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fabric soil removers and stain remover; cleaners, 
polish and conditioners for fabrics, namely, cloth and 
vinyl

מסירי לכלוך ומסירי כתמים מאריגים; חומרי ניקוי, הברקה
ומרככים לאריגים, דהיינו, ביגוד וויניל.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 31/07/2008, No. 77535932 ארה"ב, 31/07/2008, מספר 77535932

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 9630/11/2010



Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218234 מספר סימן

CRYPTON CARE

Owners

Name: HI-TEX Incorporated

Address: 6745 Daly Road, West Bloomfield, Michigan, 
U.S.A.

Identification No.: 56207

(Michigan 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Deodorants for clothing and textiles, namely, fabric 
fresheners; all included in class 5.

דאודורנטים לבגדים וטקסטיל, דהיינו, מרענני אריגים; הנכללים
כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 31/07/2008, No. 77535932 ארה"ב, 31/07/2008, מספר 77535932

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 9730/11/2010



Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218245 מספר סימן

VOLTA-HEAT

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices to ease joint pain and inflammation; 
all the above mentioned goods are related to heat 
products; all included in class 10.

מתקנים רפואיים להקלה על כאבי מפרקים ודלקות; כל הטובין
הנזכרים לעיל מתייחסים למוצרים חמים; כולם נכללים בסוג

.10

כ"ג כסלו תשע"א - 9830/11/2010



Application Date 13/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218246 מספר סימן

CLOTEST STICK

קלוטסט סטיק

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Reactants/reagents, pads impregnated with 
medicated preparation, sanitary pads, swabs and 
swab-sticks, impregnated medicated swabs and 
swab-sticks, all for medical use and/or for medical 
diagnosis; all included in class 5.

מגיבים, פדים מוספגים בתכשיר  תרופתי, פדים סניטריים,
ספוגיות ומקל סופג, ספוגיות ומקל סופג מוספגים בחומר

תרופתי, כולם לשימוש רפואי ו/או לאבחון רפואי; הנכללים כולם
בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 9930/11/2010



Application Date 13/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218247 מספר סימן

CLOTEST

קלוטסט

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Reactants/reagents, pads impregnated with 
medicated preparation, sanitary pads, swabs and 
swab-sticks, impregnated medicated swabs and 
swab-sticks, all for medical use and/or for medical 
diagnosis; all included in class 5.

מגיבים, פדים מוספגים בתכשיר  תרופתי, פדים סניטריים,
ספוגיות ומקל סופג, ספוגיות ומקל סופג מוספגים בחומר

תרופתי, כולם לשימוש רפואי ו/או לאבחון רפואי; הנכללים כולם
בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 10030/11/2010



Application Date 13/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218254 מספר סימן

MEITEST

מיטסט

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Reactants/ reagents, pads impregnated with 
medicated preparation, sanitary pads, swabs and 
swab-sticks, impregnated medicated swabs and 
swabs-sticks, all for medical use and/or for medical 
diagnosis; included in class 5.

מגיבים, פדים מוספגים בתכשיר תרופתי, פדים סניטריים,
ספוגיות ומקל סופג, ספוגיות ומקל סופג מוספגים בחומר

תרופתי, כולם לשימוש רפואי ו\או לאבחון רפואי; הנכללים בסוג
.5

כ"ג כסלו תשע"א - 10130/11/2010



Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218293 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Lior Malka שם: ליאור מלכה

Address: TEL AVIV, Israel כתובת : קרליבך 23, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 336768490מספר זיהוי: 336768490

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Bar services, services for providing food and drinks; 
all included in class 43.

שירותי בר, שירותי הספקת מזון ומשקה הנכללים כולם בסוג
.43

כ"ג כסלו תשע"א - 10230/11/2010



Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218464 מספר סימן

SimPlant

Owners

Name: MATERIALISE DENTAL

Address: Technologielaan 15, Heverlee, 3001, Belgium

Identification No.: 800049

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound and/or images; magnetic data carriers, 
recording discs; data processing equipment, 
computers and computer peripheral equipment; 
recorded computer programs; software for medical, 
surgical and dental applications; all included in class 
9.

מכשירים להקלטה, שיגור ושחזור של קול ו/או תמונות; נשאי
נתונים מגנטייים, תקליטי הקלטה; ציוד לעיבוד נתונים,

מחשבים וציוד היקיפי למחשבים; תוכניות מחשב מוקלטות;
תוכנת מחשב לאפליקציה רפואית, כירורגית ודנטלית; הנכללים

כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 10330/11/2010



Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218599 מספר סימן

ONYX

Owners

Name: COMPAGNIA MARCHI ITALIA S.R.L.

Address: VIALE ANGELICO 77, ROMA, 00195, Italy

Identification No.: 800066

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
make up; all for beauty care; all included in class 3.

פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער; איפור;
כולם לטיפוח היופי; הנכללים בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Italy, 08/08/2008, No. RM2008C004975 RM2008C004975 איטליה, 08/08/2008, מספר

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 10430/11/2010



Application Date 06/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218625 מספר סימן

NUTRO NATURAL CHOICE

Owners

Name: The Nutro Company

Address: 1550 W. McEwen Drive, Franklin, Tennessee, 
37067, U.S.A.

Identification No.: 70974

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; all included in Class 31. אוכל לחית מחמד; הנכללים כולם בסוג 31.

כ"ג כסלו תשע"א - 10530/11/2010



Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218705 מספר סימן

Owners

Name: SET POINT TECHNOLOGY (PTY) LTD

Address: 30 Electron Avenue, Isando, Gauteng, Republic 
of South Africa

Identification No.: 800080

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Laboratory services, testing and analyzing services; 
testing and analyzing samples of oil for engine wear 
and other phenomena; all included in class 42.

שירותי מעבדה, שירותי בדיקה וניתוח; בדיקה וניתוח דגימות
שמן לבלאי מנוע ותופעות אחרות; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 10630/11/2010



Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218723 מספר סימן

Owners

Name: UAB “VALENTIS”

Address: Moletu pl. 11, Vilnius LT-08409, Lithuania

Identification No.: 800084

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for the treatment of mouth, nose and 
throat diseases; all included in class 5.

תכשירים לטיפול במחלות פה, אף וגרון; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 10730/11/2010



Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218724 מספר סימן

PERTUSINAS

Owners

Name: UAB “VALENTIS”

Address: Moletu pl. 11, Vilnius LT-08409, Lithuania

Identification No.: 800084

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Expectorants and preparations for treating diseases 
of the upper respiratory tract and the bronchia; all 
included in class 5.

תרופות מכייחות ותכשירים לטיפול במחלות בדרכי הנשימה
העליונות ובסמפונות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 10830/11/2010



Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218828 מספר סימן

TruScreen

Owners

Name: Ahura Scientific, Inc.

Address: 46 Jonspin Road, Wilmington, MA 01887, 
U.S.A.

Identification No.: 800108

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectroscopic instruments, namely, chemical 
detection and identification systems using lasers, 
light sources and light detectors; and spectroscopic 
instruments, namely biological detection and 
identification instruments using light sources and light 
detectors; and spectroscopic instruments, namely, 
medical testing and treatment apparatus using 
lasers, light sources and light detectors. included in 
class 9.

מכשירים ספקטרוסקופיים, דהיינו, מערכות לגילוי ולזיהוי כימי
העושות שימוש בלייזרים, במקורות אור ובגלאי אור; ומכשירים
ספקטרוסקופיים, דהיינו, מכשירים לגילוי ולזיהוי ביולוגי אשר

עושים שימוש במקורות אור ובגלאי אור; ומכשירים
ספקטרוסקופיים, דהיינו, התקני בדיקה וטיפול רפואיים אשר
עושים שימוש בלייזרים, במקורות אור ובגלאי אור. הכלולים

בסוג 9.
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Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218848 מספר סימן

Owners

Name: GDF SUEZ

Address: Paris, France

Identification No.: 11179

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

The claimed colours are Pantones: Green 3285 C - 
Grey 425 C

C425 אפור - C3285 הצבעים הנתבעים הם פנטון: ירוק

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Fuels (including motor spirit) and illuminants; fuel 
with alcoholic base; fuel alcohol; coal briquettes 
(fuels), wood briquettes, fuels, non-chemical 
additives for fuel, gasified fuel mixtures, coal (fuels), 
gas oil, fuel gases, oil gas, gas gasoline, petroleum 
jelly for industrial purposes, coal tar oil, lubricating oil, 
industrial greases, fuel oils, engine oils, kerosene, 
heating oil, crude or refined petroleum; fuel 
compositions, in particular methane, liquid and 
gaseous hydrogen; liquefied petroleum gas; industrial 
oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting 
and binding compositions; natural gas, natural gas 
for vehicles; peat (fuels), coal, anthracite, benzene; 
all included in international class 4.

דלקים (לרבות בנזין למנועים) ומאור; דלק על בסיס אלכוהול;
אלכוהול המשמש כדלק; בריקטות פחם (דלקים), בריקטות
מעץ, דלקים, תוספי דלק לא כימיים,תערובות דלק שהופכות
לגז, פחמים (דלקים), שמן גז, גזים דליקים, גז שמן, גז בנזין,
ג'לי פטרול לשימוש תעשייתי, שמן זפת פחם, שמן סיכה,

שומנים תעשייתיים, שמנים דליקים, שמני מנוע, קרוסין, שמן
מתחמם, פטרול גס או מזוקק; תרכובות של דלקים, במיוחד

מתן, מימן נוזלי וגזי; גז פטרול נוזלי; שמנים ושומנים
תעשייתיים; חומרי סיכה; תרכובות לספיגה, הרטבה וכיווץ

אבק; גז טבעי, גז טבעי למכוניות; כבול (דלקים), פחם, פחם-
אבן, בנזן; הנכללים כולם בסוג 4.
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Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218849 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, advertising in the general press and 
trade press, opinion polling, commercial business 
management, business administration, office 
functions, distribution of brochures, business 
management and organization consultancy relating 
to the field of energy, business information or 
enquiries, document reproduction, computerized file 
management, arranging exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business management 
assistance, business management and organization 
consultancy, efficiency experts, business information, 
in particular in the field of energy, environmental 
protection, new energies; publicity columns 
preparation, direct mail advertising (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); business or 
industrial management assistance, data searches in 
computerized files for others; sales promotion (for 
others), economic forecasting in the field of energy; 
compilation of statistics, on-line advertising on a 
computer network, advertising by mail, radio 
advertising, television advertising; market research, 
market studies and providing efficiency expertise in 
the field of energy; business information and 
consultancy relating to the production, supply, 
consumption of electrical power or gas, in particular 
tariff simulation for energy consumption; operation 
(business management) of electrical, gas and 
nuclear plants for the supply of power, business 
appraisals relating to energy consumption; cost price 
analysis, in particular for the purposes of optimizing 
the production and distribution of energy; promotion 
of renewable energy; administrative management of 
windmills and renewable power generating 
installations; commercial information in the field of 
renewable energy; all included in international class 
35.

פרסום, פרסום בציבור הכללי והעיתונות המקצועית, עריכת
סקרים, ניהול עסק מסחרי, אדמיניסטרציה עסקית, תפקודי
משרד, הפצה של עלונים, ייעוץ על ארגון ניהול עסקים

הקשורים לתחום האנרגיה, מידע עסקי או בירורים, הפקה
מחדש של מסמכים, ניהול קבצים ממוחשבים, ארגון תערוכות
למטרות עסקיות או פרסומיות; עזרה בניהול עסקים, ייעוץ על
ארגון וניהול עסקים, ייעוץ לניהול עסקים, מומחי יעילות, מידע
עסקי במיוחד בתחום האנרגיה, על הגנת הסביבה, על אנרגיות
חדשות; הכנת טור פרסומי; דואר פרסומי, פיזור של חומר
פרסומי (עלונים, פרוספקטים, חומר מודפס, דוגמיות); עזרה
בניהול חברות מסחריות או תעשייתיות, חיפושי מידע בקבצי
מחשב לאחרים; קידומי מכירות (לאחרים), חיזוי כלכלי בתחום
האנרגיה; איסוף סטטיסטיקה, פרסום מקוון על רשת מחשב,
פרסום על ידי דיוור, שידור פרסום, פרסום בטלוויזיה; מחקר

שוק, לימוד שוק והערכות עסקיות בתחום האנרגיה; ייעוץ ומידע
עסקי הקשור להפקה, אספקה, צריכה של אנרגיה חשמלית או
גז, במיוחד על ידי הפקת הדמיה משוערת של צריכת אנרגיה;
הפעלת (ניהול עסקי) תחנות כוח חשמל, גז וגרעיני לאספקת
כוח, הערכה מסחרית של צריכת אנרגיה; ניתוח עלות מחירים,
במיוחד הקשור לאופטימיזציה של הפקת והפצת אנרגיה;
שירותים לקידום אנרגיה מתחדשת; ניהול והשגחה של

טורבינת רוח והתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת; שירותי מידע
בתחום אנרגיה מתחדשת; הנכללים כולם בסוג 35.
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Owners

Name: GDF SUEZ

Address: Paris, France

Identification No.: 11179

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

The claimed colours are Pantones: Green 3285 C- 
Grey 425 C.

C425 אפור - C3285 הצבעים הנתבעים הם פנטון: ירוק

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218851 מספר סימן

Owners

Name: GDF SUEZ

Address: Paris, France

Identification No.: 11179

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

The claimed colours are Pantones: Green 3285 C- 
Grey 425 C.

C425 אפור - C3285 הצבעים הנתבעים הם פנטון: ירוק

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial analysis, leasing, hire-
purchase financing, banking, mutual funds and 
capital investment,  insurance consultancy, financial 
consultancy, stock exchange quotations, in particular 
in the field of energy; renting of flats, rental of offices 
(real estate), estate management, financial 
transactions, electronic funds transfer, negotiation 
(financial transactions) of contracts relating to fuels 
for energy purposes; financial studies and financial 
consultancy to the installation and improvement of 
windmills and renewable power generating 
installations; all included in international class 36.

ביטוח; עניינים פיננסיים; עניינים מוניטריים; ענייני נדל"ן; ניתוח
פיננסי; שכירות, השכרה, מימון ע"י רכישה בשכירות, ענייני

בנקים, גיוס הון, והשקעת הון, ייעוץ בנושא ביטוח, ייעוץ פיננסי,
רשימת בורסה, במיוחד בתחום האנרגיה; השכרות דירה,
השכרות משרדים (נדל"ן), ניהול רכוש, עסקאות פיננסיות,

העברת כספים אלקטרונית, מו"מ (פעולות פיננסיות) של חוזים
המתעסקים עם דלקים לצורכי אנרגיה; לימודים פיננסים וייעוץ
פיננסי להקמה ושיפור טורבינות רוח והתקנים להפקת אנרגיה

מתחדשת; הנכללים כולם בסוג 36.
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Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218852 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

כ"ג כסלו תשע"א - 11430/11/2010



Building, repair and maintenance of thermal and 
electrical installations, power stations, nuclear power 
stations and oil installations, installation and 
maintenance of oil pipelines and gas pipelines, 
exploitation of geothermal resources, mining 
extraction, civil engineering, mine engineering, 
quarrying, railway electrification, installation and 
maintenance of electric, heating, air-conditioning and 
refrigerating apparatus, insulation (building 
construction), namely heat and sound; insulation; 
construction work, construction information, 
renovation and maintenance of buildings, apartment 
buildings, rehabilitation of sites, buildings, 
warehouses, fitting out of properties; public works, 
rural works, de-pollution, restoration and 
rehabilitation of derelict sites, maintenance services 
or cleaning of buildings, premises, floors (cleaning of 
facades); cleaning of buildings, urban buildings, 
engineering structures, underground structures, 
highway facilities, sites, industrial premises (external 
surfaces and housework), cleaning of water pipes, 
industrial installations,  high-pressure cleaning of 
underground structures, road cleaning; building 
services, construction buildings, factories, offices, 
hotels, engineering structures, underground 
structures and bridges; building construction 
supervision; warehouse construction and repair; 
demolition of buildings; scaffolding; painting, 
plastering, plumbing; rental of construction 
equipment; installation and repair of lifts, installation 
and repair of fire and burglar alarms; repair 
information; road paving, sandblasting, renewal of 
motorway pavements, highway facilities and airport 
runways; road cleaning services; installation, repair 
and maintenance of telephones, telecommunications 
terminals, telecommunication equipment and 
hardware, information relating to the installation, 
repair and maintenance of telecommunications 
terminals; air conditioning system installation and 
repair; erection, construction, installation, repair, 
maintenance, servicing, verification of renewable 
power generating installations, systems and 
machines in the field of renewable energy and parts 
therefore; information relating to the construction of 
windmills and renewable power generating 
installations; supervision of construction work relating 
to windmills and renewable power generating 
installations; maintenance, servicing, verification, 
repairing, reconditioning and inspection of windmills 
and renewable power generating installations (via a 
global network such as the Internet, via an intranet, 
via telephone, satellite, cable or radio); services 
relating to home automation installations for the 
operation and management of renewable power 
generating installations; technical information for 
operators of renewable power installations; 
installation, maintenance, and servicing of a solar 
heating network, of solar thermal installations; 
information relating to solar energy installations; all 
included in international class 37.

שירותי בניה, תיקון ותחזוקת התקני חימום והתקנים חשמליים,
תחנות כוח, תחנות כוח גרעיניות והתקני שמן, הכנת ותחזוקת

קווי צינורות וקווי צינורות גז, עבודות לניצול משאבים
גיאותרמיים, שירותי כרייה, הנדסה אזרחית, הנדסאות כורית,
ניצול מחצבות, חשמול מסילות ברזל, שירותי התקנה ותחזוקה

של מערכת חשמלית, חימום, מיזוג אוויר ומכשירי קירור,
שירותי בידוד (הקמת מבנים), דהיינו בידוד תרמי ואקוסטי;

בידוד, עבודות בנייה, מידע על בנייה, שיפוץ ותחזוקת בניינים,
בנייני דירות, שיקום אתרים, בניינים, מחסנים, ריהוט נכסים;
עבודות ציבוריות, עבודות כפריות, עבודות שליטה בזיהום,
עבודות לשחזור ושיקום אתרים מבוזים, שירותי תחזוקה או
ניקיון בניינים, שטחים, קרקע, (ניקיון חזיתות בניינים); שירותי
ניקיון מבנים, מבנים עירוניים, מבנים הנדסאים, מבנים תת
קרקעיים, תשתיות כביש, אתרים, שטחים תעשייתיים
(משטחים חיצוניים ועבודות בית פנימיות), שירותי ניקיון

צינורות מים, התקנים תעשייתיים, שירותי ניקיון של מבנים תת
קרקעיים בלחץ גבוה, שירותי ניקיון כבישים; שירותי בנייה,
בנייה של מבנים, בניינים, מפעלים, משרדים, מלונות, מבנים
הנדסאים, מבנים תת קרקעיים, גשרים; השגחה של עבודות
בנייה; התקנה ותיקון מחסנים; שירותי הריסת בניינים; הרכבת
מערכות פיגומים; צביעה, טיוח, עבודות שרברבות; השכרת
מכונת בנייה; התקנה ותיקון מעליות, התקנה ותיקון מתקני
אזעקת אש או גניבה; מידע בתחום התיקונים; עשיית כיסויי
כביש, ליטוש, שיפוץ של משטחי כביש מהיר, של תשתיות

כביש, של מסלולי שדה תעופה; שירותי ניקיון כבישים; התקנה,
תיקון, תחזוקה של מערכות טלפון, של מסופי טלקומוניקאציה,
של ציוד טלקומוניקאציה וחומרה, שירותי מידע בנוגע להתקנה,
תיקון ותחזוקה של מסופי טלקומוניקאציה; התקנה ותיקון של
מכשירי מיזוג אוויר; הקמה, בנייה, התקנה, תיקון, תחזוקה,
מתן שירות ובדיקת התקנים להפקת אנרגיה מתחדשת,

מערכות ומכונות בתחום אנרגיה מתחדשת וגם חלקיהם; מידע
בנוגע לבניית טורבינות רוח והתקנים להפקת אנרגיה

מתחדשת; עבודות פיקוח לבניית טורבינות רוח והתקנים
להפקת אנרגיה מתחדשת; שירותי תחזוקה, מתן שירות,
בדיקה, איתור וטיפול בבעיות, שיפוץ ובחינת טורבינות רוח
והתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת (דרך רשת עולמית של
האינטרנט, אינטראנט, טלפון, לווין, כבלים או סוג גל רדיו);

שירותים להתקני מיכון ביתיים להפעלה וניהול התקנים להפקת
אנרגיה מתחדשת; מידע טכני למפעילי התקני אנרגיה

מתחדשת; הקמה, תחזוקה ומתן שירות למערכת חימום סולרי,
מתקני חימום סולריים; מידע על מתקני אנרגיה סולרית;

הנכללים כולם בסוג 37.
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Owners

Name: GDF SUEZ

Address: Paris, France

Identification No.: 11179

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

The claimed colours are Pantones: Green 3285 C- 
Grey 425 C.

C425 אפור - C3285 הצבעים הנתבעים הם פנטון: ירוק

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218853 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Distribution and storage of fuels, electricity, gas, 
petroleum, biomass and steam, and of solar, water, 
wind and thermal energy, transport by pipeline, gas 
pipeline; energy supply services, for others, rental of 
gas and electricity consumption meters; rental of 
installations for the production of gas, water, 
electricity and hot water; transportation of 
passengers and goods, escorting of travelers, air 
transport, aeronautical transport, freighting, bus 
transport, car transport, boat transport, boat hire, 
haulage, chauffeur services, railway transport, freight 
brokerage, sea transport; river transport; rental of 
garages, parking spaces and vehicles, car parking 
facilities, taxi services, freight forwarding; 
transportation information and reservation; 
management of car parks, car park toll booths and 
motorway toll booths; distribution of renewable 
energy; information relating to the distribution of 
renewable energy; design, development, operation of 
stations for the interconnection and transformation of 
renewable energy, design, development, operation of 
transport lines for renewable energy; all included in 
international class 39.

שירותי הפצה ואחסון של דלקים, גז, נפט, ביומסה ואדים, ושל
אנרגיה מהשמש, המים, הרוח והחום, שירותי תובלה על ידי
קווי צינורות, קווי צינורות גז; שירותי אספקת אנרגיה לאחרים,
השכרת מוני צריכת גז וחשמל; השכרת מתקנים להפקה של
גז, מים, חשמל ומים חמים;  הובלה של נוסעים, תובלה של
טובין; שירותי לווי נוסעים, שירותי תחבורת אוויר, שירותי

תובלה אווירונאוטית, שירותי שגירת מטען, שירותי אוטובוס,
תחבורת מכונית, תחבורת סירה, השכרת סירות, הובלת
סחורה במשאית, שירותי נהג אישי, תחבורת רכבות, תיווך

מטען; תחבורת ים; תחבורת נהרות; השכרת מוסכים, מקומות
חניה ורכבים; שירותי החניית מכוניות, שירותי מוניות, שירותי
העברה; מידע על תחבורה, הזמנת תחבורה; ניהול החניית
רכב, ניהול מיסי החניית רכב, ניהול מיסי רשת כביש מהיר;
הפצה של אנרגיה מתחדשת; מידע על הפצה של אנרגיה
מתחדשת; עיצוב, פיתוח והפעלת תחנות לחיבור תחנות

טרנספורמציה לאנרגיה מתחדשת; עיצוב, פיתוח, והפעלת קווי
תובלת אנרגיה מתחדשת; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג כסלו תשע"א - 11730/11/2010



Owners

Name: GDF SUEZ

Address: Paris, France

Identification No.: 11179

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

The claimed colours are Pantones: Green 3285 C- 
Grey 425 C.

C425 אפור - C3285 הצבעים הנתבעים הם פנטון: ירוק

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 11830/11/2010



Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218854 מספר סימן

Owners

Name: GDF SUEZ

Address: Paris, France

Identification No.: 11179

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

The claimed colours are Pantones: Green 3285 C- 
Grey 425 C.

C425 אפור - C3285 הצבעים הנתבעים הם פנטון: ירוק

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, transforming of fuels for 
energy production, air purification, processing of oil, 
natural gas, hydrogen, steam; information relating to 
the treatment of materials, in particular in the field of 
energy; processing of raw materials, production of 
electrical, thermal, wind, water, solar, steam, gas and 
biomass energy, management of solar, wind and 
thermal installations, processing of petroleum and 
electricity, processing of petroliferous materials, 
refining; air treatment, air deodorizing; air purification, 
air regeneration, air freshening; plating (coating) by 
electrolysis; information in the field on renewable 
energy production; all included in international class 
40.

טיפול בחומרים, טרנספורמציה של דלקים להפקת אנרגיה,
טיהור אוויר, טיפול בנפט, גז טבעי, מימן, אדים; מידע על טיפול
בחומרים במיוחד בתחום האנרגיה; טיפול בחומרי גלם, הפקה
של אנרגיה חשמלית, תרמית, רוח, מים, שמש, אדים, גז

וביומסה, ניהול של התקני שמש, רוח והתקנים תרמיים, טיפול
בנפט וחשמל, טיפול בחומרי נפט, שירותי זיקוק; טיפול באוויר,
דיאורדורצית אוויר; טיהור אוויר, התחדשות אוויר, רענון אוויר;
ריקוע (ציפוי) על ידי אלקטרוליזה; מידע בתחום של הפקת

אנרגיה מתחדשת; הנכללים כולם בסוג 40.

כ"ג כסלו תשע"א - 11930/11/2010



Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218855 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 12030/11/2010



Oil and gas prospecting, oil field surveys, inspection 
of oil wells, and or oil and electric installations, 
research centers, laboratories in the field of thermal, 
climatic and acoustic engineering, energy production, 
consultancy and appraisals in the field of thermal, 
climatic and acoustic engineering, energy production, 
geological prospecting and research, prevention of 
geological risks; engineering in the thermal, climatic 
and acoustic fields; research centers and laboratories 
in the fields of construction, construction of 
structures, buildings, roads, engineering structures 
and underground structures, computer programming, 
computer services, namely design, development and 
updating of computer software and software 
packages; architectural services; engineering, 
namely implementation of technical studies and 
projects in the field of energy engineering, renewable 
energies, namely: solar, wind, biomass, geothermal 
energy; technical consultancy relating to the creation, 
installation, construction, operation, management 
and supervision of windmills and renewable power 
generating installations; material testing; design and 
development of computer hardware and computer 
software used for the remote monitoring of renewable 
power generating installation, programming of 
automated equipment for cybernetic activity 
applications in the energy sector; consultancy in 
environmental protection and environmental impacts, 
appraisals (surveying), research and development of 
new products; engineering, namely for the design of 
energy and home automation installations; research 
and development in the field of renewable energy; 
quality control of power generating installations; 
engineering and technical research relating to the 
production, supply and distribution of energy; 
industrial analysis and research services relating to 
energy; technical and engineering consultancy 
relating to heating and energy distribution 
installations; technical evaluations and appraisals of 
energy consumption; remote meter reading of energy 
consumption; research and development of new 
products in the field of energy for others; construction 
drafting, in particular for gas and electricity 
distribution networks; land surveying; professional 
consultancy and advice for the management of gas, 
electricity, heat and energy distribution networks, 
namely technical consultancy regarding the safety of 
gas, electricity, heat and energy distribution networks 
and technical appraisals of gas, electricity, heat and 
energy distribution networks; consultancy in the field 
of energy-saving; drawing up of engineering 
drawings; all included in international class 42.

חיפוש אחר נפט וגז, סקירה של שדה נפט, בדיקה של בארות-
נפט, ו/או התקנים חשמליים ונפט, מרכז מחקרי, מעבדות
בתחום של הנדסה תרמית, קלימטית ואקוסטית, הפקת

אנרגיה, ייעוץ והערכה בתחומים של הנדסה תרמית, קלימטית
ואקוסטית, הפקת אנרגיה, חיפוש ומחקר גיאולוגים, שירותי

מניעת סיכונים גיאולוגים; הנדסה בתחומים תרמיים, קלימטיים
ואקוסטיים;  מרכזי מחקריים ומעבדות בתחומי הבנייה, בניית
מבנים, בניינים, כבישים, מבנים הנדסיים ומבנים תת קרקעיים,
תכנות מחשבים, שירותי מחשב, דהיינו, עיצוב, פיתוח ועדכון
תוכנות מחשב וחבילות יישומי תוכנה; שירותי ארכיטקטורה;
עבודות הנדסה דהיינו, הפקת לימודים ופרויקטים טכניים

בתחומי הנדסת כוח, של אנרגיות מתחדשות, דהיינו: אנרגיה
סולארית, רוח, ביומסית, גיאותרמית; שירותי ייעוץ טכני בנוגע
ליצירה, התקנה, בנייה, הפעלה, ניהול והשגחה של טורבינות
רוח ושל התקנים להפקת אנרגיה מתחדשת; בחינת חומרים;
עיצוב ופיתוח חומרת תוכנה ומחשב המשמשת בתוך היקף
השליטה מרחוק של התקנים המפיקים אנרגיה מתחדשת,
תכנות ציוד אוטומציה בנוגע לפעילות קיברנטית במגזר
האנרגיה; ייעוץ על הגנת הסביבה ועל השפעות הסביבה,
שמאות (סקירה), מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים; עבודה
הנדסאית דהיינו לעיצוב אוטומציה ביתי והתקני כוח; מחקר
ופיתוח בתחום של אנרגיה מתחדשת; בקרת איכות של

התקנים המפיקים כוח; מחקר הנדסי וטעני בקשר להפקה,
אספקה והפצה של אנרגיה; שירותי מחקר ובדיקה תעשייתיים
הקשורים לאנרגיה; ייעוץ טכני והנדסי הקשור להתקני הפצה
של חום ואנרגיה; הערה ושמאות טכנית לצריכת אנרגיה;

קריאת מומה מרחוק לצריכת אנרגיה; מחקר ופיתוח של מוצרים
חדשים עבור אחרים בתחום האנרגיה; שרטוטים לבנייה, בעיקר
לרשתות הפצה של גז וחשמל; שמאות קרקע; ייעוץ מקצועי
בנוגע לניהול רשתות הפצה של גז, חשמל, חום ואנרגיה,
דהיינו, ייעוץ טכני בנוגע לבטיחות של רשתות הפצה של גז,

חשמל, חום ואנרגיה, והערכות טכניות עבור רשתות הפצה של
גז, חשמל, חום ואנרגיה; ייעוץ בתחום של חיסכון באנרגיה;

הכנת טיוטות של שרטוטים הנדסיים; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 12130/11/2010



Owners

Name: GDF SUEZ

Address: Paris, France

Identification No.: 11179

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

The claimed colours are Pantones: Green 3285 C- 
Grey 425 C.

C425 אפור - C3285 הצבעים הנתבעים הם פנטון: ירוק

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 12230/11/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218877 מספר סימן

Owners

Name: KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kirin Holdings Co., Ltd.)

Address: 10-1, SHINKAWA 2-CHOME, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 49807

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Meat tenderizers for industrial purposes; Food 
additives (other than for medical use); Quality 
improving agents for food (other than for medical 
use); Ferments for chemical purposes; Chemical 
substances for preserving foodstuffs; Chemical 
substances for preserving freshness of foodstuffs; 
Activated carbons; Beer—clarifying and preserving 
agents; Calcium salt; Lecithin (raw material); 
Plasticizers; Hydrolyzed protein; food—processing 
enzyme; Enzymes for industrial purposes; Curdlan; 
Chemicals; fertilizers; Artificial sweeteners; Flour and 
starch for industrial purposes; Gelatinizing agents; 
Stabilization agents; Thickening agents; Starch 
adhesives; Binding materials; all included in class 1

מרככי בשר לשימוש תעשייתי; תוספי מזון (למעט לשימוש
רפואי); חומרים פעילים משפרי איכות למזון (למעט לשימוש
רפואי); חומרי תסיסה לשימוש כימי; חומרים כימיים לשימור

מצרכי מזון; חומרים כימיים לשימור טריות של מצרכי מזון; גזים
פעילים; חומרים פעילים לזיכוך ושימור בירה; מלח קלציום;

לציטין (חומר גלם); חומרים מעצבים; חלבון שעבר הידרוליזה;
אנזים לעיבוד מזון; אנזימים לשימוש תעשייתי; קורדלן;

כימיקלים;  חומרי דישון; ממתיקים מלאכותיים; קמח ועמילן
לשימוש תעשייתי; חומרי פעילים להקרשה; חומרים מייצבים;
חומרים מעבים; דבקי עמילן; חומרי קשירה; הנכללים כולם

בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 12330/11/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218878 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sausage binding materials; Thickening agents mainly 
consisting of curdlan, for cooking foodstuffs; Binding 
agents for ice cream; Meat tenderizers for household 
purposes; Preparations for stiffening whipped cream; 
Flavorings, other than essential oils; Flavorings, other 
than essential oils, for beverages; Aromatic 
preparations for food; Essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; Confectionery, 
bread and buns; Umami seasonings; Seasonings 
containing meat extracts or seafood extracts; Mirin—
based seasonings; Japanese Shochu—based 
seasonings; Sake—based seasonings; Japanese 
liquors—based seasonings; Wine—based 
seasonings; seasonings mainly consisting of 
hydrolyzed protein; Worcester sauce; meat gravies; 
ketchup (sauce); Soya sauce; vinegar; vinegar 
mixes; seasoning soy sauce (Soba—Tsuyu) ; 
Dressings for salad; Tomato sauce; white sauce; 
Mayonnaise; Sauces for barbecued meat; Cube 
sugar; Fructose (for food) ; Crystal sugar; Sugar; 
Maltose; Honey; glucose (for food); Powdered starch 
syrup (for food); starch syrup (for food) ; Glucose for 
food; molasses for food; natural sweeteners; 
Chemical seasonings; seasonings (other than 
spices); Spices; Cereal preparations; Rice and 
vegetable porridge; Rice gruel (porridge); Rice gruel 
mixes; Yeast powder; Fermenting malted rice 
(koji) ;Yeast in pill form, not for medical use; 
Ferments for pastes; Yeast; Baking powder; Malt 
extract for food; Instant confectionery mixes; Husked 
rice; Husked oats; Husked barley; bread mixes, Cake 
powder; Starch for food; Soya flour; Flour for food; 
Gluten for food; Gelatinizing agents for food; 
Stabilization agents for food; Thickening agents for 
food; Starch adhesives for food; Binding materials for 
food; All included in class 30.

חומרי קישור לנקניקיה; חומרי פעילים לעיבוי המכילים בעיקר
קורדלן, לבישול מצרכי מזון; חומרים פעילים לחיזוק גלידה;

מרככי בשר לשימוש ביתי; תכשירים להקשחה של קרם מוקצף;
חומרי טעם, למעט שמנים אתריים; חומרי טעם, למעט שמנים
אתריים, למשקאות; תכשירים ארומאטיים למזון; תמציות

למצרכי מזון, למעט תמציות אתריות ושמנים אתריים; עוגות,
לחם ולחמניות; תערובת תיבול אומאמי; תערובת תיבול

המכילים תמציות בשר או תמציות מאכלי ים; תערובת תיבול
המבוססת על מירין (חומץ אורז); תערובת תיבול המבוססת על

שוצ'ו (משקה יפני); תערובת תיבול המבוססת על סאקה
(משקה יפני); תערובת תיבול המבוססים על ליקרים יפניים;
תערובת תיבול המבוססת על יין; תערובת תיבול המורכבת
בעיקר מפרוטאין שעבר הידרוליזיציה; רוטב וורצ'סטר; רוטב

לבשר; קטשופ (רוטב); רוטב סויה;חומץ;תערובות חומץ;תבליני
רוטב סויה (סובה-צ'ויו); רוטב לסלט; רוטב עגבניות; רוטב לבן;

מיונז; רטבים לבשר לבר-ב-קיו; קוביות סוכר; פרוקטוזה
(למזון); סוכר גבישי; סוכר; סוכר לתת; דבש; גלוקוזה (למזון);
אבקת עמילן סירופ (למזון); עמילן סירופ (למזון); גלוקוזה

למזון; מולסה למזון; ממתיקים טבעיים; תערובת תיבול כימית;
תערובת תיבול למעט תבלינים; תבלינים; תכשירי דגנים; דייסת
אורז וירקות; עיסת אורז (דייסה); תערובות דייסת אורז; אבקת
שמרים; אורז לתת תוסס (קוג'י); שמרים בצורת גלולה, לא
לשימוש רפואי; חומרי תסיסה לממרחים; שמרים; אבקת

אפייה; תמציות לתת למזון; תערובות אינסטנט לקונדיטוריות;
אורז מקולף; שיבולת שועל מקולפת; שעורה מקולפת;

תערובות לחם, אבקת אפייה; עמילן למזון; קמח סויה; קמח
למזון; גלוטן למזון; חומרי ג'לטינזציה למזון; מייצבים למזון;
חומרים לעיבוי למזון; דבקי עמילן למזון; חומרי קשירה למזון

הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 12430/11/2010



Owners

Name: KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kirin Holdings Co., Ltd.)

Address: 10-1, SHINKAWA 2-CHOME, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 49807

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 12530/11/2010



Application Date 02/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218970 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Luba Goldman שם: לובה גולדמן

Address: 55 Yeshuron Street, P.O.B. ox 211, Hod 
Hasharon, 45101, Israel

כתובת : ישורון 55, ת.ד. 211, הוד השרון, 45101, ישראל

Identification No.: 65220212מספר זיהוי: 65220212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pnina Nissan, Adv.

Address: 10 Hasayeret St., Holon, 58822, Israel

שם: פנינה ניסן, עו"ד

כתובת : הסיירת 10, חולון, 58822, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Services of transmitting short  message, namely, 
SMS, from personal computer (PC) to mobile phone; 
all incldued in class 38.

שרותים להעברת מסרים קצרים, דהיינו, SMS, ממחשב אישי
לטלפון נייד; כולם נכללים בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 12630/11/2010



Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218984 מספר סימן

MultiComms

Ownersבעלים

Name: ASOCS LTD שם: אסוקס בע"מ

Address: 21 Hamilacha, P.O.B. 11459, Rosh Ha'Ayin, 
48091, Israel

כתובת : המלאכה 21, ת.ד. 11459, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 513430785מספר זיהוי: 513430785

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Voice and data processors and software for 
integrating multiple wireless communication platforms 
into a single communications platform; processors 
and software for communication interfaces; 
processors and software for multiple air-interfaces of 
mobile terminals; all included in class 9.

מעבדי קול ונתונים ותוכנות מחשב עבור סכימת מספר מצעי
תקשורת אלחוטיים לתוך מצע תקשורת יחיד; מעבדים ותוכנות
מחשב עבור ממשקי תקשורת; מעבדים ותוכנות מחשב עבור
מספר ממשקים אלחוטיים של מסופים ניידים; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 12730/11/2010



Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219024 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק, (לצרכים
שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Switzerland, 16/02/2008, No. 51704/2009 שוויץ, 16/02/2008, מספר 51704/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג כסלו תשע"א - 12830/11/2010



Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219075 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: LEV AVGAL LTD. שם: לב אבגל בע"מ

Address: 15 Hayarkon, Ashdod, Israel כתובת : הירקון 15, אשדוד, ישראל

Identification No.: 512752098מספר זיהוי: 512752098

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics; all included in 
class 3.

בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם
בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 12930/11/2010



Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219081 מספר סימן

ARTVISION

ארטוויז'ן

Ownersבעלים

Name: Esther Shemer שם: אסתר שמר

Address: 43 Shlomo Hamelech St., Hertzliya, Israel כתובת : רח' שלמה המלך 43, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054177712מספר זיהוי: 054177712

Name: Tzipora Suesskind שם: צפורה זיסקינד

Address: 2 Tzroya St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' צרויה 2, ירושלים, ישראל

Identification No.: 000485201מספר זיהוי: 000485201

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial transactions; fundraising and financing 
services; all in relation to art; art brokerage; included 
in class 36

עסקי כספים; שירותי התרמה ומימון; כולם בקשר לאמנות;
תיווך באמנות; הנכללים בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 13030/11/2010



Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219082 מספר סימן

ARTVISION

ארטוויז'ן

Ownersבעלים

Name: Esther Shemer שם: אסתר שמר

Address: 43 Shlomo Hamelech St., Hertzliya, Israel כתובת : רח' שלמה המלך 43, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054177712מספר זיהוי: 054177712

Name: Tzipora Suesskind שם: צפורה זיסקינד

Address: 2 Tzroya St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' צרויה 2, ירושלים, ישראל

Identification No.: 000485201מספר זיהוי: 000485201

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Purchasing goods and services for other businesses; 
purchasing goods and services in the field of art for 
others.

רכישת סחורות ושירותים עבור עסקים אחרים; רכישת טובין
ושירותים בתחום האמנות עבור אחרים.

כ"ג כסלו תשע"א - 13130/11/2010



Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219084 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Night Sleep Center (2000) Plus Ltd. שם: נייט סליפ סנטר (2000) פלוס בע"מ

Address: P.O.B. 5128, Kfar Saba, 44150, Israel כתובת : ת.ד. 5128, כפר סבא, 44150, ישראל

Identification No.: 513057927מספר זיהוי: 513057927

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Yerushalmi, Adv.

Address: 40 Hashiqma St., Kefar Saba, 44500, Israel

שם: אייל ירושלמי, עו"ד

כתובת : רח' השקמה 40, ת.ד. 248, כפר סבא, 44500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture. רהיטים.

כ"ג כסלו תשע"א - 13230/11/2010



Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219125 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: MDK TRADE LTD. שם: אם די קיי סחר בע"מ

Address: 33 Alenby St., Tel Aviv, 63325, Israel כתובת : אלנבי 33, תל אביב, 63325, ישראל

Identification No.: 511307852מספר זיהוי: 511307852

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Electronic recording of photographic images and 
cinematographic films; duplicating and backing-up 
photographic film, cinematographic film, video-tapes 
and video disc services; transfer of cinematographic 
films to video tapes and video discs; photographic 
film development; all included in class 40.

שירותי הקלטה אלקטרונים של תמונות מצולמות וסרטים;
שיכפול ויצירת עותקי גיבוי של תמונות, סרטים, קלטות וידאו
ודיסקים-וידאו; המרה מסרטים לוידאו ולדיסקים; פיתוח פילם;

הנכללים כולם בסוג 40.

כ"ג כסלו תשע"א - 13330/11/2010



Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219126 מספר סימן

MDK

Ownersבעלים

Name: MDK TRADE LTD. שם: אם די קיי סחר בע"מ

Address: 33 Alenby St., Tel Aviv, 63325, Israel כתובת : אלנבי 33, תל אביב, 63325, ישראל

Identification No.: 511307852מספר זיהוי: 511307852

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Electronic recording of photographic images and 
cinematographic films; duplicating and backing-up 
photographic film, cinematographic film, video-tapes 
and video disc services; transfer of cinematographic 
films to video tapes and video discs; photographic 
film development; all included in class 40.

שירותי הקלטה אלקטרונים של תמונות מצולמות וסרטים;
שיכפול ויצירת עותקי גיבוי של תמונות, סרטים, קלטות וידאו
ודיסקים-וידאו; המרה מסרטים לוידאו ולדיסקים; פיתוח פילם;

הנכללים כולם בסוג 40.

כ"ג כסלו תשע"א - 13430/11/2010



Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219132 מספר סימן

INTEL SPONSORS OF TOMORROW

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic security apparatus and surveillance 
apparatus, namely, computer hardware, computer 
chips and microprocessors optimized for electronic 
security surveillance; algorithm software programs for 
the operation and control of computers; computer 
operating system software; computer operating 
systems; computer system extensions, tools and 
utilities in the field of application software for 
connecting personal computers, networks, 
telecommunications apparatus and global computer 
network applications; computerized 
telecommunications and networking equipment 
consisting of operating system software; computer 
hardware and software for enhancing and providing 
real-time transfer, transmission, reception, 
processing and digitizing of audio and video graphics 
information; computer firmware, namely, computer 
operating system software, computer utility software 
and other computer software used to maintain and 
operate computer systems; computers; handheld 
computers; minicomputers; computer installations; 
memory boards; personal digital assistants; portable 
and handheld electronic personal organizers; 
computer hardware; integrated circuits; integrated 
circuit memories; integrated circuit chips; computer 
chip sets; semiconductor processors; semiconductor 
processor chips; semiconductor chips; 
microprocessors; printed circuit boards; electronic 
circuit boards; computer motherboards; computer 
memories; operating systems; microcontrollers; data 
processors; central processing units; semiconductor 
memory devices, namely, semiconductor memories 
and semiconductor memory units; software 
programmable processors; digital and optical 
microprocessors; computer peripherals; video circuit 
boards; audio circuit boards; audio-video circuit 
boards; video graphic accelerators; multimedia 
accelerators; video processors; videoprocessor 
boards; data memories; storage devices, namely, 
jump drives, flash drives and thumb drives; security 
systems for computer hardware and software, 
namely, firewalls, network access server hardware 
for creating and maintaining firewalls, virtual private 
network (VPN) computer hardware and computer 
server operating software for creating and 
maintaining firewalls; software for ensuring the 
security of computer networks; software for access 
control and security; computer hardware and 
software for use in protecting computer networks 
from data theft or damage by unauthorized users; 
components for computers; printed circuits, namely 
integrated circuit boards, printed circuit boards and 
electrical circuit boards; computer voice accelerator 
boards; computer voice, data, image and video

מתקני אבטחה אלקטרוניים ומתקני פיקוח, שהם, חומרת
מחשב, שבבי מחשב ומיקרו-מעבדים המותאמים לפיקוח

אבטחה אלקטרוני; תוכניות תוכנת אלגוריתם להפעלה ושליטה
של מחשבים; תוכנת מערכת הפעלת מחשב; מערכות הפעלת

מחשב; הרחבות, כלים ותוכנות בתחום של תוכנת יישום
לחיבור מחשבים אישיים, רשתות, מתקני טלקומוניקציה

ואפליקציית רשת מחשב עולמית; ציוד ממוחשב לטלקומוניקציה
ורישות המורכב מתוכנת מערכת הפעלה; תוכנה וחומרה
למחשב לשיפור ואספקה בזמן אמת של העברה, תמסורת,
קבלה, עיבוד וספרות של מידע גרפי של אודיו ווידאו; קושחת
מחשב, שהיא, תוכנת מערכת הפעלת מחשב, תוכנת תועלת
למחשב ותוכנת מחשב אחרת המשמשת לאחזקה והפעלה של

מערכות מחשב; מחשבים; מחשבי כף יד; מיני-מחשבים;
התקנות מחשב; לוחות זיכרון; עזרים דיגיטליים אישיים;

ארגוניות אישיות אלקטרוניות ניידות ונישאות בכף היד; חומרת
מחשב; מעגלים משולבים; זיכרונות מעגל משולב; שבבי מעגל
משולב; מערכי שבבים למחשב; מעבדי מוליך למחצה; שבבי
מעבד מוליך למחצה; שבבי מוליך למחצה; מיקרו-מעבדים;
לוחות מעגל מודפס; לוחות מעגל חשמלי; לוחות אם למחשב;
זיכרונות למחשב; מערכות הפעלה; בקרים זעירים; מעבדי
נתונים; יחידות עיבוד מרכזיות; התקני זיכרון מוליך למחצה,
שהם, זיכרונות מוליך למחצה ויחידות זיכרון מוליך למחצה;
מעבדי תוכנה ניתנים לתכנות; מיקרו-מעבדים דיגיטליים

ואופטיים; ציוד היקפי למחשב; מעגלי וידאו מודפסים; מעגלי
אודיו מודפסים; מעגלי אודיו-וידאו מודפסים; מאיצי גרפיקת
וידאו; מאיצי מולטימדיה; מעבדי וידאו; לוחות מעבד וידאו;
זיכרונות מידע; מתקני אחסון, שהם, החסנים ניידים, כונני

פלאש ומכשירי דיסק און קי; מערכות אבטחה לחומרה ותוכנת
מחשב, שהן, חומות אש, חומרת שרת גישת רשת ליצירה

(VPN) ואחזקה של חומות אש, חומרת רשת פרטית מדומה
ותוכנת הפעלת שרת מחשב ליצירה ואחזקה של חומות אש;
תוכנה לוידוא האבטחה של רשתות מחשב; תוכנה לשליטה
ואבטחה של גישה; חומרה ותוכנת מחשב לשימוש בהגנה על
רשתות מחשב מגניבת מידע או נזק בידי משתמשים בלתי
מורשים; רכיבי מחשב; מעגלים מודפסים, שהם מעגלים

מודפסים מוכללים, לוחות מעגל מודפס ולוחות מעגל חשמלי;
לוחות מאיץ קול למחשב; לוחות מאיץ קול, מידע, דמות ווידאו

למחשב; לוחות זיכרון פלאש וכרטיסי זיכרון פלאש; ציוד
טלקומוניקציה ורשתות מחשב, שהם מערכות עיבוד והפעלה;
מתקני וכלי טלקומוניקציה, שהם, נתבים, מרכזי דיסק, שרתים
ומפסקים למחשב; חומרה ותוכנה למחשב לפיתוח, אחזקה,
ושימוש רשתות מחשב מקומיות ובטווח רחב; תיבות ממיר;
מתקני שליטה אלקטרוניים לממשק ושליטה על מחשבים ועל
רשתות מחשב גלובליות ורשתות טלקומוניקציה עם שידורים

וציוד של טלוויזיה וכבלים; מתקנים לבדיקה ותכנות של מעגלים
משולבים; התקני ומתקני זיכרון היקפי למחשב; שרתי מחשב
לשימוש מקובע; חומרת רישות מחשב; חומרה ותוכנה למחשב
ליצירה, קידום, וניהול גישה מרחוק אל ותקשורת עם רשתות
,(VPN) רשתות פרטיות מדומות ,(LAN) תקשורת מקומית
רשתות בטווח רחב (WAN) ורשתות מחשב גלובליות; תוכנת
הפעלה לנתב, מפסק, מרכז הדיסק ושרת; חומרה ותוכנה
למחשב לשימוש באספקה של גישה מרובת משתמשים אל

רשת גלובלית למידע ממוחשב לחיפוש, אחזור, העברה, תפעול
והפצה של מידע רב גוני; כלי תוכנת מחשב לקידום אפליקציות

כ"ג כסלו תשע"א - 13530/11/2010



accelerator boards; flash memory boards and flash 
memory cards; telecommunications equipment and 
computer networks, namely processing and 
operating systems; telecommunications apparatus 
and instruments, namely, computer routers, hubs, 
servers and switches; computer hardware and 
software for the development, maintenance, and use 
of local and wide area computer networks; set-top 
boxes; electronic control devices for the interface and 
control of computers and global computer and 
telecommunications networks with television and 
cable broadcasts and equipment; apparatus for 
testing and programming integrated circuits; 
computer peripheral memory apparatus and devices; 
fixed function computer servers; computer 
networking hardware; computer hardware and 
software for creating, facilitating, and managing 
remote access to and communication with local area 
networks (LANS), virtual private networks (VPN), 
wide area networks (WANS) and global computer 
networks; router, switch, hub and server operating 
software; computer software and hardware for use in 
providing multiple user access to a global computer 
information network for searching, retrieving, 
transferring, manipulating and disseminating a wide 
range of information; computer software tools for the 
facilitation of third party software applications; 
computer hardware and software for wireless 
network communications; downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters, books, 
magazines, journals, brochures and white papers in 
the area of electronics, semiconductors, integrated 
electronic apparatus and devices, computers, 
telecommunications, entertainment, telephony, and 
wired and wireless telecommunications; structural 
parts and fittings for all the aforesaid goods; 
instructional manuals sold as a unit with the 
aforementioned goods and electronic instructional 
manuals downloadable from a global computer 
network; all included in class 9.

תוכנה של צד שלישי; חומרה ותוכנה למחשב לתקשורת רשת
אלחוטית; פרסומים אלקטרוניים ניתנים להורדה בצורת דפי
מידע, ספרים, מגזינים, כתבי עת, עלונים ודו"חות בתחום

האלקטרוניקה, מוליכים למחצה, מתקני והתקני אלקטרוניקה
מוכללים, מחשבים, טלקומוניקציה, בידור, טלפוניה,

וטלקומוניקציה מחווטת ואלחוטית; חלקים מבניים ומתאמים
עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; ספרי הוראות הנמכרים כיחידה
עם הטובין הנזכרים לעיל וספרי הוראות אלקטרוניים הניתנים

להורדה מרשת מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 14/01/2009, No. 318.2 002 2009 30 גרמניה, 14/01/2009, מספר 30 2009 002 318.2

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 13630/11/2010



Owners

Name: Intel Corporation

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

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219133 מספר סימן

INTEL SPONSORS OF TOMORROW

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training services in the fields of networks, network 
system design, network operation, network 
maintenance, network testing, network protocols, 
network management, network engineering, 
computers, software, microprocessors and 
information technology; entertainment services, 
namely, organizing exhibitions for computer gaming, 
providing on-line computer games, and organizing 
community sporting and cultural events; providing on-
line publications in the nature of magazines, 
newsletters, journals, books and brochures in the 
areas of photography, imaging and related goods 
and services; education services, namely, providing 
seminars, courses and tutorial sessions in the field of 
digital imaging via global computer networks; 
providing a database of digital images on-line for use 
by consumers; providing an on-line library of digital 
images which may be shared by users; photographic 
and image library services; computerized on-line 
education services, namely, providing classes, 
seminars, tutorial sessions, conferences and 
workshops in the field of computers, computer 
hardware, microprocessors, software and computer 
networks; computerized on-line training services in 
the field of computers, computer hardware, 
microprocessors, software and computer networks; 
educational services, namely, providing interactive 
tutorial sessions and courses in the nature of how-to 
guides, tips and techniques, expert guidance and 
advice, all relating to the purchase, use, care, 
maintenance, support, upgrading, updating and 
configuring of computer hardware, computer 
software, computer networks, teleconferencing and 
communications goods and services; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and online educational forums in the 
field of computer and software use, navigation over 
global computer networks, computer science and 
technology, computer management, and distributing 
course materials in connection therewith; developing 
and disseminating educational materials designed to 
increase technology literacy among students; training 
services for network hardware and software; training 
services in the field of online business solutions; all 
included in class 41.

שירותי הדרכה בתחומים של רשתות, עיצוב מערכת רשת,
תפעול רשת, אחזקת רשת, בדיקת רשת, פרוטוקולי תקשורת,
ניהול רשת, הנדסת רשת, מחשבים, תוכנה, מיקרו-מעבדים
וטכנולוגית מידע; שירותי בידור, שהם, ארגון תערוכות עבור
משחקים למחשב, אספקת משחקי מחשב מקוונים, וארגון
ספורט קהילתי ואירועי תרבות; אספקת פרסומים מקוונים
בצורה של כתבי-עת, עלוני חדשות, עיתונים, ספרים ועלונים
בתחומים של צילום, הדמיה וטובין ושירותים קשורים; שירותי
חינוך, שהם, מתן סמינרים, קורסים ופגישות לימודיות בתחום
של הדמיה דיגיטאלית דרך רשתות מחשב עולמיות; אספקת
מסד נתונים מקוון של דמויות דיגיטאליות לשימוש על ידי

צרכנים; אספקת ספריה מקוונת של דמויות דיגיטאליות שניתנת
לשיתוף על ידי משתמשים; שירותי צילום וספריית דמויות;
שירותי חינוך מקוונים ממוחשבים, שהם, מתן שיעורים,
סמינרים, פגישות לימודיות, ועידות וסדנאות בתחום של
מחשבים, חומרת מחשב, מיקרו-מעבדים, תוכנה ורשתות
מחשב; שירותי הדרכה מקוונים ממוחשבים בתחום של
מחשבים, חומרת מחשב, מיקרו-מעבדים, תוכנה ורשתות
מחשב; שירותים חינוכיים, שהם, מתן פגישות לימודיות

וקורסים אינטראקטיביים בצורה של מדריכי "איך ל-", עצות
וטכניקות, הכוונת ועצת מומחים, כולם קשורים לרכישה,
שימוש, טיפול, אחזקה, תמיכה, שדרוג, עדכון ועיצוב של
חומרת מחשב, תוכנת מחשב, רשתות מחשב, ניהול ועידת

רחק וטובין ושירותי תקשורות; שירותים חינוכיים, שהם, ניהול
שיעורים, סמינרים, ועידות ופורומים חינוכיים מקוונים בתחום
של שימוש במחשב ובתוכנה, ניווט ברשתות מחשב עולמיות,
מדע וטכנולוגיית מחשב, תפעול מחשב, והפצת חומרי קורס
בקשר עמם; פיתוח והפצת חומרים חינוכיים מעוצבים להגדלת

נאורות טכנולוגית בקרב סטודנטים; שירותי הדרכה עבור
חומרת ותוכנת רשת; שירותי הדרכה בתחום של פתרונות

עסקיים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ג כסלו תשע"א - 13830/11/2010



Owners

Name: Intel Corporation

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

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Germany, 14/01/2009, No. 318.2 002 2009 30 גרמניה, 14/01/2009, מספר 30 2009 002 318.2

Class: 41 סוג: 41
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Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219134 מספר סימן

INTEL SPONSORS OF TOMORROW

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer network management services, namely, 
monitoring of network systems for technical 
purposes; hosting of digital content on the internet; 
computer network monitoring services, namely, 
providing information on the operation of computer 
networks; customization of web software, and 
computer user interface design for others; consulting 
services in the field of computers and wireless 
computing; providing temporary use of non-
downloadable software for enhancing and providing 
real-time transfer, transmission, reception, 
processing and digitizing of audio and video graphics 
information; providing temporary use of non-
downloadable software for processing, storage, 
retrieval, transmission, display, input, output, 
compressing, decompressing, modifying, 
broadcasting and printout of data; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
ensuring the security of computer networks, for 
access control and security, and for use in protecting 
computer networks from data theft or damage by 
unauthorized users; providing temporary use of non-
downloadable software for the development, 
maintenance, and use of local and wide area 
computer networks; providing temporary use of non-
downloadable software for the receipt, display, and 
use of broadcast video, audio, and digital data 
signals; providing temporary use of non-
downloadable software for creating, facilitating, and 
managing remote access to and communication with 
local area networks (LANS), virtual private networks 
(VPN), wide area networks (WANS) and global 
computer networks; providing temporary use of non-
downloadable software for use in providing multiple 
user access to a global computer information network 
for searching, retrieving, transferring, manipulating 
and disseminating a wide range of information; 
providing temporary use of non-downloadable 
software tools for the facilitation of third party 
software applications; providing temporary use of non
-downloadable software for wireless network 
communications; custom computer software and 
hardware development, design, and consulting 
services; designing and developing standards for 
others in the design and implementation of computer 
software, computer hardware and 
telecommunications equipment; providing customers 
and technicians with information relating to computer 
project management; all included in class 42.

שרותי ניהול רשת ממוחשבת, שהם, מעקב אחרי מערכות רשת
שהן למטרות טכניות; אירוח של תיק דיגיטאלי באינטרנט;

שרותי מעקב אחרי רשת ממוחשבת, שהם, אספקת מידע על
פעילות מערכות רשת; התאמה אישית של תוכנות רשת, ועיצוב

ממשק של משתמש מחשב לאחרים; שרותי ייעוץ בתחום
המחשבים והמחשוב האלחוטי; מתן שימוש זמני בתוכנות שלא
להורדה המיועדות לשיפור ואספקה של העברות בזמן אמת,
תמסורת, קבלה, עיבוד וספרות של מידע גרפי בוידאו או אודיו;
מתן שימוש זמני בתוכנות שלא להורדה המיועדות לעיבוד,
אחסון, אחזור, העברה, הצגה, קלט, פלט, דחיסה, פריסה,

שינוי, שידור ותדפיס של מידע; מתן שימוש זמני בתוכנות שלא
להורדה המיועדות לוידוא בטיחות רשת מחשבים, לבקרת

ובטיחות גישה, ולשימוש בהגנה על רשתות מחשב מפני גניבת
מידע או פגיעה במידע על ידי משתמשים לא מורשים; מתן

שימוש זמני בתוכנות שלא להורדה המיועדות לפיתוח, שימור
ושימוש ברשתות ממוחשבות מקומיות ורחבות; מתן שימוש
זמני בתוכנות שלא להורדה המיועדות לקבלה, תצוגה ושימוש
בתשדירי וידאו, אודיו ואיתות מידע דיגיטאלי; מתן שימוש זמני
בתוכנות שלא להורדה המיועדות ליצור, קידום וניהול מרחוק
של גישה ותקשורת עם רשתות אזור מקומיות (LAN), רשתות
(WAN) רשתות אזוריות רחבות ,(VPN) וירטואליות פרטיות

ורשתות ממוחשבות גלובאליות; מתן שימוש זמני בתוכנות שלא
להורדה המיועדות לשימוש במתן אפשרות גישה למספר רב
של משתמשים למערכת מידע ממוחשב גלובאלית לחיפוש,

מציאה של מידע והצגתו כפלט, העברה, מניפולציה והפצה של
מידע רחב; מתן שימוש זמני בכלי תוכנה שלא להורדה לקידום
אפליקציות תוכנה של צד שלישי; מתן שימוש זמני בתוכנות
שלא להורדה המיועדות לשימוש באמצעות רשתות תקשורת
אלחוטיות; תוכנות מחשב מותאמות ופיתוח חומרה, עיצוב

ושירותי ייעוץ; עיצוב ופיתוח סטנדרטים לאחרים בעיצוב ויישום
של תוכנת מחשב, חומרת מחשב וציוד טלקומוניקציה; מתן
מידע הקשור לניהול פרויקטים ממוחשבים ללקוחות וטכנאים;

הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

כ"ג כסלו תשע"א - 14030/11/2010



Owners

Name: Intel Corporation

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

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Germany, 14/01/2009 גרמניה, 14/01/2009

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 14130/11/2010



Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219261 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Lasri Ram שם: לסרי רם

Address: Hayfa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 36099182מספר זיהוי: 36099182

Name: Eli Sharit שם: אלי שחרית

Address: Hayfa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 12166943מספר זיהוי: 12166943

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zohar - Elkaslassi Advocate

Address: Hameginim 53, Hayfa, 33265, Israel

שם: זוהר - אלקסלסי, משרד עו"ד

כתובת : המגינים 53, חיפה, 33265, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Meat restaurant; bar; all included in class 43. מסעדת בשרים; בר משקאות; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 14230/11/2010



Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219262 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Lasri Ram שם: לסרי רם

Address: Hayfa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 36099182מספר זיהוי: 36099182

Name: Eli Sharit שם: אלי שחרית

Address: Hayfa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 12166943מספר זיהוי: 12166943

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zohar - Elkaslassi Advocate

Address: Hameginim 53, Hayfa, 33265, Israel

שם: זוהר - אלקסלסי, משרד עו"ד

כתובת : המגינים 53, חיפה, 33265, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan ALL DAY BREAKFAST, 
but in the combination of the mark.

ALL DAY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
BREAKFAST, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant; bar; coffee shop; all included in class 43. מסעדה; בית קפה; בר; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 14330/11/2010



Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219323 מספר סימן

BRANDWIZARD

Owners

Name: Interbrand Group

Address: Old Marylebone Road 239, London, United 
Kingdom

Identification No.: 41634

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, computer programs, computer 
databases, data recorded in electronic, optical or 
magnetic form; data carriers; audio and visual 
recordings; CD-ROMS; DVDs; publications in 
electronic form supplied on-line from databases or 
from facilities provided on the Internet (including web 
sites); all included in class 9.

תכנת מחשב, תוכניות מחשב, בסיסי נתונים של מחשב, נתונים
המוקלטים בצורות אלקטרוניות, אופטיות או מגנטיות; נשאי
;CD-ROMS; DVDs ;נתונים; הקלטות אודיו וויזואליות

פרסומים בצורה אלקטרונית המסופקים און ליין מבסיסי נתונים
או ממתקנים המסופקים באינטרנט (כולל אתרים ברשת);

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 14430/11/2010



Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219324 מספר סימן

BRANDWIZARD

Owners

Name: Interbrand Group

Address: Old Marylebone Road 239, London, United 
Kingdom

Identification No.: 41634

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Electronic publications (non-downloadable) including 
via a computer database or the Internet; publishing 
services; education, training and seminar services; 
provision of on-line forums; advisory, consultancy 
and information services relating to the aforesaid 
services; all included in class 41.

פרסומים אלקטרוניים (שאינם ניתנים להורדה) כולל דרך בסיס
נתונים של מחשב או האינטרנט; שירותי פרסום; שירותי חינוך,
הדרכה וסמינר; אספקת פורומים מקוונים; שירותי יעץ, יעוץ

ומידע הקשורים לשירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג
.41

כ"ג כסלו תשע"א - 14530/11/2010



Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219325 מספר סימן

BRANDWIZARD

Owners

Name: Interbrand Group

Address: Old Marylebone Road 239, London, United 
Kingdom

Identification No.: 41634

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design services; computer programming services; 
computer software design; maintenance of computer 
software; updating of computer software; rental of 
computer software; creating and designing web sites 
for others; design services for the compilation of web 
pages on the internet (design of program); providing 
search engines for the internet; industrial design; 
packaging design; graphic design of business 
stationery and promotional materials; design of brand 
names; design of logos and packaging for such 
brands; research and development [for others]; brand 
communications and research; branding consultancy 
services; brand creation services; brand development 
services; brand usage monitoring; brand identity; 
corporate identity services; creation, screening, 
testing and evaluation of proposed brand names and 
trade marks including brand research; intangible 
property evaluation; advisory, consultancy and 
information services relating to the aforesaid 
services; all included in class 42.

שירותי עיצוב; שירותי תכנות מחשב; עיצוב של תכנת מחשב;
אחזקה של תכנת מחשב; עדכון של תכנת מחשב; השכרה של
תכנת מחשב; יצירה ועיצוב אתרי רשת עבור אחרים; שירותי
עיצוב לקומפילציה של דפי רשת באינטרנט (עיצוב של תכנית);
אספקת מנועי חיפוש לאינטרנט; עיצוב תעשייתי; עיצוב אריזה;

עיצוב גרפי של מכשירי כתיבה עסקיים וחומרים לקידום
מכירות; עיצוב של שמות מותג; עיצוב של סמלים מסחריים

ואריזות עבור מותגים כאלה; מחקר ופיתוח [לאחרים]; תקשורת
ומחקר של מותג; שירותי יעוץ למיתוג; שירותי יצירת מותג;

שירותי פיתוח מותג; ניטור שימוש במותג; זהות מותג; שירותי
זהות תאגידית; יצירה, הקרנה, בחינה והערכה של שמות מותג

וסימני מסחר מוצעים כולל מחקר מותג; הערכת נכסים
מופשטים; שירותי יעץ, ייעוץ ומידע הקשורים לשירותים

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 14630/11/2010



Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219326 מספר סימן

BRANDWIZARD

Owners

Name: Interbrand Group

Address: Old Marylebone Road 239, London, United 
Kingdom

Identification No.: 41634

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management assistance; business 
management consultancy services; marketing; 
market research; advertising; branding consultancy 
services; business advisory and consultancy; 
evaluation services; business consultancy relating to 
brands; business evaluation services; brand 
positioning; brand testing; brand strategy; public 
relations services; business strategic planning 
relating to brands; business information; provision of 
advice in relation to commercial information for 
consumers [consumer advice shop]; sales promotion 
[for others]; personnel management consultancy; 
advisory, information and consultancy services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
35

עזרה בניהול עסק; שירותי יעוץ בניהול עסק; שיווק; מחקר שוק;
פרסום; שירותי יעוץ של מיתוג; יעץ ויעוץ לעסק; שירותי

הערכה; יעוץ לעסק הקשור למותגים; שירותי הערכת עסק;
מיצוב מותג; בדיקת מותג; אסטרטגיית מותג; שירותי יחסי
ציבור; תכנון אסטרטגי עסקי הקשור למותגים; מידע עסקי;
אספקה של עצה בקשר למידע מסחרי לצרכנים [חנות עצה

לצרכן]; קידום מכירות [לאחרים]; יעוץ בניהול אישי; שירותי יעץ,
מידע ויעוץ הקשורים לשירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם

בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 14730/11/2010



Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219327 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ACT 77 LTD שם: אקט 77 בע"מ

Address: 104, Shderot Har-Zion St., Tel Aviv, 66534, 
Israel

כתובת : שד' הר -ציון 104, תל אביב-יפו, 66534, ישראל

Identification No.: 514201995מספר זיהוי: 514201995

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headwear; bags shaped for 
clothing and footwear; all included in class 25.

הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; תיקים שצורתם מותאמת לפריטי
הלבשה והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 14830/11/2010



Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219334 מספר סימן

PINK PASSION

Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67, Dusseldorf, D-40589, 
Germany

Identification No.: 68430

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש לכביסה; תכשירי
ניקיון, הברקה, צחצוח ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער; תכשירים לניקוי שיניים;
הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 14930/11/2010



Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219338 מספר סימן

MINEVAL

Owners

Name: Valio Ltd

Address: Meijeritie 6, 00370 Helsinki, Finland

Identification No.: 800009

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk powders, dried whey products and whey 
powders; all included in class 29.

אבקות חלב, מוצרי מי גבינה מיובשים ואבקות מי גבינה;
הנכללים כולם בסוג 29.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Finland, 19/01/2009, No. T2009 00113 T2009 00113 פינלנד, 19/01/2009, מספר

Class: 29 סוג: 29

כ"ג כסלו תשע"א - 15030/11/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219378 מספר סימן

Owners

Name: Closed Joint Stock Company "Creative"

Address: Avenue Promyshlennyj, 19, Kirovograd, 25014, 
Ukraine

Identification No.: 800144

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fatty substances for the manufacture of edible fats; 
fat-containing mixtures for bread slices; margarine; 
butter; palm oil for food; colza oil for food; sunflower 
oil for food; edible fats; edible oils; all included in 
class 29.

חומרים שומניים ליצור של שומני מאכל; תערובת שמכילה
שומנים לפרוסות לחם; מרגרינה; חמאה; שמן תמרים למזון;
שמן קולזה למזון; שמן חמניות למזון; שומנים למאכל; שמנים

למאכל; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 15130/11/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219379 מספר סימן

SONOLA

Owners

Name: Closed Joint Stock Company "Creative"

Address: Avenue Promyshlennyj, 19, Kirovograd, 25014, 
Ukraine

Identification No.: 800144

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fatty substances for the manufacture of edible fats; 
fat-containing mixtures for bread slices; margarine; 
butter; palm oil for food; colza oil for food; sunflower 
oil for food; edible fats; edible oils; all included in 
class 29.

חומרים שומניים ליצור של שומני מאכל; תערובת שמכילה
שומנים לפרוסות לחם; מרגרינה; חמאה; שמן תמרים למזון;
שמן קולזה למזון; שמן חמניות למזון; שומנים למאכל; שמנים

למאכל; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 15230/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219415 מספר סימן

ASHOKA: INNOVATORS FOR THE PUBLIC

Owners

Name: Ashoka: Innovators for the Public

Address: 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia, 22209, U.S.A.

Identification No.: 800149

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 slogan INNOVATORS FOR THE 
PUBLIC, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
INNOVATORS FOR THE PUBLIC בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consulting in the fields of economic and social 
issues; administrative coordination of organizations 
providing humanitarian activities; and association 
services, namely, promotion the interests of social 
entrepreneurs; all included in class 35

שירותי ייעוץ בתחומי חברה וכלכלה; תיאום תפעולי בין ארגונים
העוסקים בפעילות הומניטרית; ושירותים חברתיים, דהיינו
קידום אינטרסים של מיזמים חברתיים; הנכללים בסוג 35

כ"ג כסלו תשע"א - 15330/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219416 מספר סימן

Owners

Name: Ashoka: Innovators for the Public

Address: 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia, 22209, U.S.A.

Identification No.: 800149

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising and philanthropic services; all 
included in class 36

גיוס תרומות ופעילויות צדקה; הנכללים כולם בסוג 36

כ"ג כסלו תשע"א - 15430/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219417 מספר סימן

ASHOKA

Owners

Name: Ashoka: Innovators for the Public

Address: 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia, 22209, U.S.A.

Identification No.: 800149

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consulting in the fields of economic and social 
issues; administrative coordination of organizations 
providing humanitarian activities; and association 
services, namely, promotion the interests of social 
entrepreneurs; all included in class 35

שירותי ייעוץ בתחומי חברה וכלכלה; תיאום תפעולי בין ארגונים
העוסקים בפעילות הומניטרית; ושירותים חברתיים, דהיינו
קידום אינטרסים של מיזמים חברתיים; הנכללים בסוג 35

כ"ג כסלו תשע"א - 15530/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219418 מספר סימן

Owners

Name: Ashoka: Innovators for the Public

Address: 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia, 22209, U.S.A.

Identification No.: 800149

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the fields of health, 
education, economic and social issues, business; all 
included in class 41

שירותים חינוכיים בתחומי בריאות, חינוך, כלכלה וסוגיות
חברתיות, עסקים; הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 15630/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219419 מספר סימן

ASHOKA: INNOVATORS FOR THE PUBLIC

Owners

Name: Ashoka: Innovators for the Public

Address: 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia, 22209, U.S.A.

Identification No.: 800149

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 slogan INNOVATORS FOR THE 
PUBLIC, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
INNOVATORS FOR THE PUBLIC בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the fields of health, 
education, economic and social issues, business; all 
included in class 41

שירותים חינוכיים בתחומי בריאות, חינוך, כלכלה וסוגיות
חברתיות, עסקים; הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 15730/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219420 מספר סימן

ASHOKA

Owners

Name: Ashoka: Innovators for the Public

Address: 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia, 22209, U.S.A.

Identification No.: 800149

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the fields of health, 
education, economic and social issues, business; all 
included in class 41

שירותים חינוכיים בתחומי בריאות, חינוך, כלכלה וסוגיות
חברתיות, עסקים; הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 15830/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219421 מספר סימן

ASHOKA

Owners

Name: Ashoka: Innovators for the Public

Address: 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia, 22209, U.S.A.

Identification No.: 800149

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising and philanthropic services; all 
included in class 36

גיוס תרומות ופעילויות צדקה; הנכללים כולם בסוג 36

כ"ג כסלו תשע"א - 15930/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219422 מספר סימן

Owners

Name: Ashoka: Innovators for the Public

Address: 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia, 22209, U.S.A.

Identification No.: 800149

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consulting in the fields of economic and social 
issues; administrative coordination of organizations 
providing humanitarian activities; and association 
services, namely, promotion the interests of social 
entrepreneurs; all included in class 35

שירותי ייעוץ בתחומי חברה וכלכלה; תיאום תפעולי בין ארגונים
העוסקים בפעילות הומניטרית; ושירותים חברתיים, דהיינו
קידום אינטרסים של מיזמים חברתיים; הנכללים בסוג 35

כ"ג כסלו תשע"א - 16030/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219423 מספר סימן

ASHOKA: INNOVATORS FOR THE PUBLIC

Owners

Name: Ashoka: Innovators for the Public

Address: 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia, 22209, U.S.A.

Identification No.: 800149

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 slogan INNOVATORS FOR THE 
PUBLIC, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
INNOVATORS FOR THE PUBLIC בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising and philanthropic services; all 
included in class 36

גיוס תרומות ופעילויות צדקה; הנכללים כולם בסוג 36

כ"ג כסלו תשע"א - 16130/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219466 מספר סימן

The Luzzatto Group

Ownersבעלים

Name: Esther and Kfir Luzzatto Ltd. שם: אסתר וכפיר לוצאטו בע"מ

Address: 20 Oren Street, Omer, Israel כתובת : רח' אורן 20, עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 57251מספר זיהוי: 57251

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software ; all included in 
class 42

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת

וחומרת מחשב ; הנכללים כולם בסוג 42

כ"ג כסלו תשע"א - 16230/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219467 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Esther and Kfir Luzzatto Ltd. שם: אסתר וכפיר לוצאטו בע"מ

Address: 20 Oren Street, Omer, Israel כתובת : רח' אורן 20, עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 57251מספר זיהוי: 57251

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software ; all included in 
class 42

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת

וחומרת מחשב ; הנכללים כולם בסוג 42

כ"ג כסלו תשע"א - 16330/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219468 מספר סימן

קבוצת לוצאטו

Ownersבעלים

Name: Esther and Kfir Luzzatto Ltd. שם: אסתר וכפיר לוצאטו בע"מ

Address: 20 Oren Street, Omer, Israel כתובת : רח' אורן 20, עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 57251מספר זיהוי: 57251

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software ; all included in 
class 42

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת

וחומרת מחשב ; הנכללים כולם בסוג 42

כ"ג כסלו תשע"א - 16430/11/2010



Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219490 מספר סימן

KONTERA

Owners

Name: Kontera Technologies, Inc.

Address: 1550 Bryant St., Suite 975, San Francisco, 
California, 94103, U.S.A.

Identification No.: 800128

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others by 
distribution of advertising in the Internet; all included 
in class 35.

קידום סחורות ושירותים של אחרים, באמצעות הפצת פרסומות
באינטרנט; כולם נכללים בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 28/08/2008, No. 77/558378 ארה"ב, 28/08/2008, מספר 77/558378

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 16530/11/2010



Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219514 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Sigal Shrem שם: שרם סיגל

Address: Ir Shemesh 44 St, Tel Aviv, 69086, Israel כתובת : עיר שמש 44, תל אביב-יפו, 69086, ישראל

Identification No.: 28020741מספר זיהוי: 28020741

Name: Ahron Orli שם: אהרון אורלי

Address: כתובת : נתיב הל"ה, רעננה, 43340, ישראל

Identification No.: 056398340מספר זיהוי: 056398340

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Men, women and children's clothes, underwear, 
undershirts, socks and shoes; all included in class 
25.

בגדי ילדים, גברים ונשים, תחתונים, גופיות, גרביים ונעליים;
הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 16630/11/2010



Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219528 מספר סימן

TEKDIOV

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות של מערכת הלב וכלי הדם,
סוכרת והפרעות מטבוליות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 16730/11/2010



Application Date 03/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219589 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: BAGAIT ABO HANI & SONS LTD. שם: בגט אבו האני ובניו בע"מ

Address: כתובת : רחוב ראשי נצרת, נצרת, ישראל

Identification No.: 513605683מספר זיהוי: 513605683

חברה פרטית

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation ; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית ; הנכללים כולם
בסוג 43

כ"ג כסלו תשע"א - 16830/11/2010



Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219592 מספר סימן

מוגו מוגו

Owners

Name: Sappe Corporation Co., Ltd.

Address: Kannayao, Bangkok, Thailand

Identification No.: 68989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink, 
functional drink and sport drinks; all included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינראליים, מיצי פירות, מי סודה
ובירה, מי שתייה, משקה מעורבב באלוורה, מיצי פירות עם

NATA DE COCO, משקה אנרגיה, משקה תפקודי ומשקאות
ספורט; הכל כלול בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 16930/11/2010



Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219594 מספר סימן

סאפה

Owners

Name: Sappe Corporation Co., Ltd.

Address: Kannayao, Bangkok, Thailand

Identification No.: 68989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink, 
functional drink and sport drinks; all included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינראליים, מיצי פירות, מי סודה
ובירה, מי שתייה, משקה מעורבב באלוורה, מיצי פירות עם

NATA DE COCO, משקה אנרגיה, משקה תפקודי ומשקאות
ספורט; הכל כלול בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 17030/11/2010



Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219595 מספר סימן

OXICLEAN SPRAY - A - WAY

Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 20 KINGSBRIDGE ROAD, Piscataway, New 
Jersey, 08854, U.S.A.

Identification No.: 17553

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Laundry pre-treater for stains on fabrics, clothing, 
upholstery and linen; stain removal compounds sold 
in an application device, namely, pens, wands or 
atomizers containing laundry stain pre-treatment 
formulations and stain removers for direct application 
to stains for use on fabrics, clothing, upholstery and 
linen; cleaning preparations for use on fabrics, 
clothing, upholstery and linen; stain removers; spot 
removers; all included in class 3.

תכשיר לפני כביסה להורדת כתמים על בדים, בגדים, ריפוד
ומצעים; תרכובות להסרת כתמים הנמכרות במתקן יישומי,
בייחוד, עטים, מטות או מתקן ריסוס המכיל חומר לטיפול

בכתמים לפני כביסה ומסירי כתמים עבור יישום ישיר בכתמים
לשימוש על בדים, ביגוד, ריפוד ומצעים; חומרי ניקוי לשימוש על
בדים, בגדים, ריפוד ומצעים; מסירי כתמים, מסירי כתמים; הכל

כלול בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 17130/11/2010



Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219598 מספר סימן

OXICLEAN

Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 20 KINGSBRIDGE ROAD, Piscataway, New 
Jersey, 08854, U.S.A.

Identification No.: 17553

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Air freshening preparations; room deodorizing 
preparations; odor neutralizing preparations; 
household disinfectants; deodorizing preparations for 
laundry, fabric, carpets, furniture, wood and other 
hard surfaces; all included in class 5.

חומרים לטיהור אוויר; חומרים מפיגי ריחות בחדר; חומרים
מנטרלי ריח; מחטאי משק בית; מפיגי ריחות עבור כביסה,

בדים, שטיחים, ריהוט, עץ ומשטחים קשים אחרים; הכל כלול
בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 17230/11/2010



Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219599 מספר סימן

OXICLEAN

Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 20 KINGSBRIDGE ROAD, Piscataway, New 
Jersey, 08854, U.S.A.

Identification No.: 17553

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, laundry detergent, 
dishwashing detergent, detergents other than for use 
in manufacturing operations and medical purposes, 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
stain removing preparations for carpets, furniture, 
wood, floors, hard surfaces and laundry; cleaning, 
polishing and refinishing preparations for wood, floors 
and hard surfaces; furniture polish, furniture cleaning 
preparations, furniture wax; floor wax; protective 
coatings in the nature of polishes for furniture, wood, 
floors and hard surfaces; preparations for removing 
stains, paint, varnish and wax; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, הברקה, צחצוח ושפשוף; חומרי הלבנה וחומרים
אחרים לשימוש בכביסה, חומרי ניקוי לכביסה, חומרים לניקוי

כלים, חומרי ניקוי אחרים מאשר לשימוש בתהליכי ייצור ושימוש
רפואי, מטליות לנקיון ספוגות בחומרי ניקוי; חומרים להסרת

כתמי מהשטיחים, ריהוט, עץ, רצפות, משטחים קשים וכביסה;
חומרי ניקוי, הברקה וליטוש מחדש לעץ, רצפות, ומשטחים
קשים; חומרי הברקה לריהוט, חומרי ניקוי לריהוט, שעווה
לריהוט; שעווה לרצפה, ציפוי מגן הדומה לחומרי הברקה

לרהיטים, עץ, רצפות ומשטחים קשים; חומרים להסרת כתמים,
צבע, ברק ושעווה; הכל כלול בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 17330/11/2010



Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219624 מספר סימן

FORTE

Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 18226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger cars, lorries, buses, minibuses, vans, 
minivans, omnibuses, four-wheeled drive vehicles; 
two-wheeled drive vehicles; all included in class 12.

מכונות נוסעים, משאיות, אוטובוסים, מיניבוסים, מכוניות
מסחריות, מכוניות מסחריות קטנות, אומניבוסים, כלי רכב מונעי
ארבעה גלגלים, כלי רכב מונעי שני גלגלים; כולם כלולים בסוג

.12

כ"ג כסלו תשע"א - 17430/11/2010



Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219669 מספר סימן

Owners

Name: Antrim Investments Limited

Address: Jersey, Channel Islands

Identification No.: 71358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Wiskind, Adv.

Address: P.O.B. 7541, Jerusalem, 91074, Israel

שם: גד ויסקינד, עו"ד

כתובת : ת.ד. 7541, ירושלים, 91074, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; included in class 43. שירותי בית מלון; הנכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 17530/11/2010



Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219673 מספר סימן

Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Limited

Address: 4 Temple Place, London, WC2R2PG, United 
Kingdom

Identification No.: 44952

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco products; lighters; matches; 
smokers articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;
הכל כלול בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 17630/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219682 מספר סימן

Owners

Name: Sappe Corporation Co., Ltd.

Address: Kannayao, Bangkok, Thailand

Identification No.: 68989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices,
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed
drink, fruit juices with
Nata de coco, energy drink, functional drink and sport
drinks; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינראליים, מיצי פירות, מי סודה
ובירה, מי שתייה, משקה מעורבב באלוורה, מיצי פירות עם

NATA DE COCO, משקה אנרגיה, משקה תפקודי ומשקאות
ספורט; הכל כלול בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 17730/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219684 מספר סימן

Owners

Name: Sappe Corporation Co., Ltd.

Address: Kannayao, Bangkok, Thailand

Identification No.: 68989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices,
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed
drink, fruit juices with
Nata de coco, energy drink, functional drink and sport
drinks; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינראליים, מיצי פירות, מי סודה
ובירה, מי שתייה, משקה מעורבב באלוורה, מיצי פירות עם

NATA DE COCO, משקה אנרגיה, משקה תפקודי ומשקאות
ספורט; הכל כלול בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 17830/11/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219686 מספר סימן

Owners

Name: Sappe Corporation Co., Ltd.

Address: Kannayao, Bangkok, Thailand

Identification No.: 68989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices,
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed
drink, fruit juices with
Nata de coco, energy drink, functional drink and sport
drinks; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינראליים, מיצי פירות, מי סודה
ובירה, מי שתייה, משקה מעורבב באלוורה, מיצי פירות עם

NATA DE COCO, משקה אנרגיה, משקה תפקודי ומשקאות
ספורט; הכל כלול בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 17930/11/2010



Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219688 מספר סימן

GABBLE

Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800142

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; online video streaming 
services; mobile video streaming services; video 
podcasting services; videophone services; VOIP 
services; online chat rooms, forums and electronic 
bulletin and message boards for transmission of 
video messages among users; all included in class 
38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי הזרמת וידאו מקוונים; שירותי
;(podcasting) הזרמת וידאו ניידים; שירותי וידאו פודקאסט
שירותי וידאופון; שירותי פרוטוקול העברת קול בצורה דיגיטלית

באינטרנט (VOIP); חדרי שיחה מקוונים, פורומים ועלון
אלקטרוני ולוח הודעות עבור שידור של הודעות וידאו בין

משתמשים; הכל כלול בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 24/09/2008 ארה"ב, 24/09/2008

Class: 38 סוג: 38

כ"ג כסלו תשע"א - 18030/11/2010



Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219689 מספר סימן

GABBLE

Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800142

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; providing a website featuring 
user-generated videos; video blogs featuring 
information in the field of user-generated videos; all 
included in class 41.

שירותי בידור; אספקת אתר אינטרנט המציג סרטי וידאו
שנוצרים בידי משתמשים; בלוגי וידאו המציגים מידע בתחום
סרטי וידאו שנוצרי בידי משתמשים; הכל כלול בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Armenia, 24/09/2008 ארמניה, 24/09/2008

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 18130/11/2010



Application Date 11/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219693 מספר סימן

ALOCLAIR

Owners

Name: Sinclair Pharmaceuticals Limited

Address: Godalming, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 52584

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants; pharmaceutical preparations and 
substances all for the treatment of mouth lesions; 
oral hygiene preparations for medical purposes; 
mouthwashes for medical purposes; mouthwashes 
for throat inflammations and infections; gargles; all 
included in class 5.

מחטאים; תכשירים וחומרים פרמצבטיים  כולם עבור הטיפול
בפצעי פה; תכשירים להיגיינה אוראלית למטרות רפואיות;
נוזלים לשטיפת פה למטרות רפואיות; נוזלים לשטיפת פה
לדלקות ולזיהומים בגרון; מי גרגור; הכל כלול בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 18230/11/2010



Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219697 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Orient laboratories (1985) LTD. שם: מעבדות אוריינט (1985) בע"מ

Address: P.O.B. 3733, Kfar Natar, Israel כתובת : ת.ד. 3733, כפר נטר, ישראל

Identification No.: 511068777מספר זיהוי: 511068777

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Photos and printed products (including photo 
albums); included in class 16.

צילומים ודברי דפוס כולל אלבומי תמונות); הנכללים בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 18330/11/2010



Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219698 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Orient laboratories (1985) LTD. שם: מעבדות אוריינט (1985) בע"מ

Address: P.O.B. 3733, Kfar Natar, Israel כתובת : ת.ד. 3733, כפר נטר, ישראל

Identification No.: 511068777מספר זיהוי: 511068777

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Designing services of digital albums through the 
internet and\or by other technological means; all 
included in class 42.

שירותי עיצוב של אלבומים דיגיטאליים, באמצעות אינטרנט ו\או
באמצעים טכנולוגיים; כולם נכללים בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 18430/11/2010



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219741 מספר סימן

BIOMARIN

Owners

Name: Biomarin Pharmaceutical Inc.

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

Identification No.: 64560

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Assays and diagnostic screening kits composed 
primarily of reagents for scientific analysis and 
research for diagnosis of disorders and physiological 
processes and for measurement of disease markers 
for scientific purposes; all included in class 1.

ערכות סינון עבור בדיקות ואבחון המורכבות בעיקר ממגיבים
לאנליזה מדעית ומחקר לאבחנה של הפרעות ותהליכים

פיזיולוגים ומדידה של סמני מחלות למטרות מדעיות; הכל כלול
בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 18530/11/2010



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219742 מספר סימן

BIOMARIN

Owners

Name: Biomarin Pharmaceutical Inc.

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

Identification No.: 64560

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in enzyme 
therapy; pharmaceutical preparations for use in 
treatment of genetic disorders; pharmaceutical 
preparations for use in burn and wound debridement 
or cleaning; pharmaceuticals for treatment of 
inflammation, infectious diseases and cardiovascular 
diseases; assays and diagnostic screening kits 
composed primarily of reagents for clinical and 
medical use for analysis and diagnosis of disorders 
and physiological processes and for measurement of 
disease markers for medical purposes; carbohydrate 
inhibiting enzymes for use in disease treatment; 
fungal lytic enzymes for the treatment of fungal 
infections; pharmaceuticals for treatment of 
lysosomal storage diseases; pharmaceuticals for 
treatment of mucopolysaccharidoses; 
pharmaceuticals for treatment of carbohydrate-
inhibiting enzyme disorders; proteins and enzymes 
for the production, purification and isolation of 
biologics for use in the treatment of medical 
conditions; biologics produced by recombinant DNA 
technology for use in the treatment of pathological 
medical conditions; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בריפוי אנזים; תכשירי רוקחות
לשימוש בטיפול של הפרעות גנטיות; תכשירי רוקחות לשימוש
בהטריה וניקוי כוויה ופצע; תרופות לטיפול בדלקת, מחלות

מדבקות ומחלות של הלב וכלי הדם; ערכות הקרנה עבור אבחון
ובדיקה המורכבות בעיקר ממגיבים למטרות קליניות ורפואיות
לאנליזה ודיאגנוזה רפואית של הפרעות ותהליכים פיזיולוגיים
ולמדידה של סמני מחלות למטרות רפואיות; אנזימים מעכבי
פחמימה לשימוש בטיפול במחלות; אנזימים פטרייתיים

הרסניים לטיפול בזיהומים פטרייתיים; תרופות לטיפול במחלת
אגירה ליזוזומלית; תרופות לטיפול במוקופוליסככרידוזות;
תרופות לטיפול בהפרעות אנזים מעכב פחמימה; חלבונים

ואנזימים עבור ייצור, ניקוי ובידוד של מוצרים ביולוגים לשימוש
בטיפול במצבים רפואיים; מוצרים ביולוגיים המיוצרים באמצעות
טכנולוגית רקומביננט ד.נ.א. לשימוש בטיפול במצבים רפואיים

פתולוגיים; הכל כלול בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 18630/11/2010



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219743 מספר סימן

Owners

Name: Biomarin Pharmaceutical Inc.

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

Identification No.: 64560

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Assays and diagnostic screening kits composed 
primarily of reagents for scientific analysis and 
research for diagnosis of disorders and physiological 
processes and for measurement of disease markers 
for scientific purposes; all included in class 1.

ערכות סינון עבור בדיקות ואבחון המורכבות בעיקר ממגיבים
לאנליזה מדעית ומחקר לאבחנה של הפרעות ותהליכים

פיזיולוגים ומדידה של סמני מחלות למטרות מדעיות; הכל כלול
בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 18730/11/2010



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219744 מספר סימן

Owners

Name: Biomarin Pharmaceutical Inc.

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

Identification No.: 64560

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in enzyme 
therapy; pharmaceutical preparations for use in 
treatment of genetic disorders; pharmaceutical 
preparations for use in burn and wound debridement 
or cleaning; pharmaceuticals for treatment of 
inflammation, infectious diseases and cardiovascular 
diseases; assays and diagnostic screening kits 
composed primarily of reagents for clinical and 
medical use for analysis and diagnosis of disorders 
and physiological processes and for measurement of 
disease markers for medical purposes; carbohydrate 
inhibiting enzymes for use in disease treatment; 
fungal lytic enzymes for the treatment of fungal 
infections; pharmaceuticals for treatment of 
lysosomal storage diseases; pharmaceuticals for 
treatment of mucopolysaccharidoses; 
pharmaceuticals for treatment of carbohydrate-
inhibiting enzyme disorders; proteins and enzymes 
for the production, purification and isolation of 
biologics for use in the treatment of medical 
conditions; biologics produced by recombinant DNA 
technology for use in the treatment of pathological 
medical conditions; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בריפוי אנזים; תכשירי רוקחות
לשימוש בטיפול של הפרעות גנטיות; תכשירי רוקחות לשימוש
בהטריה וניקוי כוויה ופצע; תרופות לטיפול בדלקת, מחלות

מדבקות ומחלות של הלב וכלי הדם; ערכות הקרנה עבור אבחון
ובדיקה המורכבות בעיקר ממגיבים למטרות קליניות ורפואיות
לאנליזה ודיאגנוזה רפואית של הפרעות ותהליכים פיזיולוגיים
ולמדידה של סמני מחלות למטרות רפואיות; אנזימים מעכבי
פחמימה לשימוש בטיפול במחלות; אנזימים פטרייתיים

הרסניים לטיפול בזיהומים פטרייתיים; תרופות לטיפול במחלת
אגירה ליזוזומלית; תרופות לטיפול במוקופוליסככרידוזות;
תרופות לטיפול בהפרעות אנזים מעכב פחמימה; חלבונים

ואנזימים עבור ייצור, ניקוי ובידוד של מוצרים ביולוגים לשימוש
בטיפול במצבים רפואיים; מוצרים ביולוגיים המיוצרים באמצעות
טכנולוגית רקומביננט ד.נ.א. לשימוש בטיפול במצבים רפואיים

פתולוגיים; הכל כלול בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 18830/11/2010



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219748 מספר סימן

Owners

Name: Sappe Corporation Co., Ltd.

Address: Kannayao, Bangkok, Thailand

Identification No.: 68989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloevera mixed 
drink, fruit juices with nata de coco, energy drink, 
functional drink and sport drinks; all included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינראליים, מיצי פירות, מי סודה
ובירה, מי שתייה, משקה מעורבב באלוורה, מיצי פירות עם

NATA DE COCO, משקה אנרגיה, משקה תפקודי ומשקאות
ספורט; הכל כלול בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 18930/11/2010



Application Date 01/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219750 מספר סימן

NUTRIUM MOISTURE

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; detergents; bleaching preparations, cleaning 
preparations; perfumery, toilet water, aftershave, 
cologne; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; preparations for the care of the scalp 
and hair; shampoos and conditioners; hair 
colourants; hair styling products; toothpaste; 
mouthwash, not for medical use; preparations for the 
care of the mouth and teeth; non-medicated toilet 
preparations; bath and shower preparations; skin 
care preparations; oils, creams and lotions for the 
skin; shaving preparations; pre-shave and aftershave 
preparations; depilatory preparations; sun-tanning 
and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; 
lip care preparations; talcum powder; cotton wool, 
cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or 
wipes; beauty masks, facial packs, medicated soap; 
all included in class 3.

סבונים; חומרי ניקוי; תכשירי הלבנה, תכשירי ניקוי; תמרוקים,
מי טואלט, אפטר-שייב, מי  קולון; תמציות שמנים; דיאודורנטים
ומונעי הזעה; תכשירים לטיפול בקרקפת ובשיער; חומרי חפיפה
ומייצבי שיער; צבעים לשיער; מוצרים לעיצוב שיער; משחת
שיניים; מי פה, שלא לשימוש רפואי; תכשירים לטיפוח הפה
והשיניים; תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירים לאמבט
ולמקלחת; תכשירים לטיפוח העור; שמנים, משחות ותחליבים

לעור; תכשירים לגילוח; תכשירים לשימוש לפני הגילוח
ולאחריו; תכשירים להסרת שיער; תכשירים לשיזוף ולהגנה
מפני השמש; קוסמטיקה; תכשירים לאיפור ולהסרתו; ג'ל
שומני; תכשירים לטיפול בשפתיים; אבקת טלק; צמר גפן,
מקלוני צמר גפן; פדים קוסמטיים, ממחטות נייר או מגבונים;
פדים קוסמטיים, ממחטות נייר או מגבונים שלוחלחו או הוספגו

מראש; מסכות יופי, ערכות לטיפוח הפנים, סבון רפואי;
הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 19030/11/2010



Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219753 מספר סימן

CO-EXFORGE

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of and 
prevention of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
respiratory system, the musculo-skeletal system, the 
genitourinary system, for the treatment of 
inflammatory disorders, diabetes and metabolic 
diseases, for use in dermatology, in oncology, in 
hematology, in transplantation, in ophthalmology, for 
use in the gastroenterological area and in the 
prevention and treatment of ocular disorders and 
diseases; pharmaceutical preparations for treating 
bacteria-based diseases, anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals; all 
included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת הנשימה,
מערכת השלד והעצמות, מערכת אברי המין ודרכי השתן,

לטיפול בהפרעות דלקתיות, סוכרת ומחלות מטבוליות, לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלת  איברים,
באופתלמולוגיה, לשימוש בתחום הגסטרואנטרולוגי ולמניעה
וטיפול  בהפרעות ומחלות עיניים; תכשירי רוקחות לטיפול
במחלות הנגרמות מחיידק, נוגדי זיהום, נוגדי חיידקים, נוגדי
וירוסים, חומרים אנטיביוטיים, נוגדי פטריות,; הנכללים כולם

בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 19130/11/2010



Application Date 30/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219757 מספר סימן

VITAL INSIGHT

Owners

Name: Baxter International Inc.

Address: One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, 
U.S.A.

Identification No.: 574

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Clinical software designed to manage data and 
functions of medical infusion device; all included in 
class 9.

תוכנה קלינית המתוכננת לניהול נתונים ופונקציות של התקן
אינפוזיה רפואית; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 19230/11/2010



Application Date 30/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219765 מספר סימן

MAGIC VALLEY

Owners

Name: OOO "Aston"

Address: 3B, ul. 1-ya Lugovaya, Rostov-na-Donu, 
344002, Russian Federation

Identification No.: 800185

limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

All goods included in Class 29 כל הטובין הנכללים בסוג 29

כ"ג כסלו תשע"א - 19330/11/2010



Application Date 31/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219777 מספר סימן

EUROVOICE

Owners

Name: DANEHILL LIMITED

Address: 60, Marker Square,, P.O.B. 1906, Belize City, 
Central America, Belize

Identification No.: 800186

Central America

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication services, in particular  radio and 
television programs broadcasting services, including 
same through the Internet; communication services, 
in particular interactive voting services, sending and 
reception of messages, including text messages 
(SMS) and phone calls; all included in class 38

שירותי תקשורת, בפרט תוכניות רדיו וטלוויזיה שירותי שידור,
כולל דרך האינטרנט; שירותי תקשורת, בפרט שירותי בחירות
אינטראקטיבי, שליחת וקבלת הודעות, הכולל הודעות טקסט

(SMS) ושיחות טלפונים ; הכל נכלל בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 19430/11/2010



Application Date 31/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219785 מספר סימן

EUROVOICE

Owners

Name: DANEHILL LIMITED

Address: 60, Marker Square,, P.O.B. 1906, Belize City, 
Central America, Belize

Identification No.: 800186

Central America

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; radio advertising; television advertising; 
dissemination of advertising texts; modelling for 
advertising or sales promotion; compilation of 
information into computer databases; office machines 
and equipment rental; business information; 
demonstration of goods; organization of presentation 
for commercial or advertising purposes; all included 
in class 35

פרסום; פרסום ברדיו; פרסום בטלוויזיה; הפצת טקסטים
פרסומיים; דוגמנות לצורכי פרסום או קידום מכירות; איסוף

נתונים למאגרי מידע ממוחשבים; השכרת ציוד ומכונות משרד;
מידע עסקי; הדגמת סחורה; ארגון מצגת לצורכי פרסום או

מסחר; הכל נכלל בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 19530/11/2010



Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219794 מספר סימן

Owners

Name: Fushun Yongmao Construction Machinery 
Co., Ltd

Address: No. 3 Yuanda Road, Shuncheng District, 
Fushun City, Liaoning Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 800181

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools for use in the construction industry; 
motors engines (excluding those used by land 
vehicles), shaft coupling used for machinery drive 
and drivers (excluding those used by land vehicles) 
and non-hand operating agricultural tools; all 
included in class 7.

כלי מכונה לשימוש בתעשיית הבניה, מנועי מכונות (מלבד אלה
המשתמשים בהם ברכבי שטח), מוטות מצמידים לשימוש
במכונאות רכב ונהיגה (מלבד אלה המשתמשים בהם ברכבי
שטח), ומפעילי רכבים חקלאיים שלא בעזרת הידיים; הנכללים

כולם בסוג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 19630/11/2010



Application Date 31/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219795 מספר סימן

EUROVOICE

Owners

Name: DANEHILL LIMITED

Address: 60, Marker Square,, P.O.B. 1906, Belize City, 
Central America, Belize

Identification No.: 800186

Central America

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of radio and television programmes; 
production of audio- and video recordings; arranging 
and conducting entertainments and awards 
ceremony; production services; arranging and 
conducting of competition; organization of 
presentation, operating lotteries, gaming; videotape 
editing; news reporters services; publication of 
electronic books and journals on-line; entertainment 
information, recreation information; all included in 
class 41.

הפקת תוכניות רדיו וטלוויזיה; הפקת הקלטות שמע (אודיו)
ווידיאו; ארגון וניהול טקסי בידור ופרסים; שירותי הפקה; ארגון
וניהול תחרות; ארגון המצגת, הפעלת הגרלות פיס, משחקי

מזל; עריכת קלטות וידיאו; שירותי כתבי חדשות; הוצאת ספרים
אלקטרוניים וכתבי עת מקוונים; מידע לבידור, מידע לבילוי; הכל

נכלל בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 19730/11/2010



Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219807 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, clothing for men, 
women and children, namely shirts, tee-shirts, 
tracksuit for jogging, trousers, jeans, pants, shorts, 
skirts, blouse, frocks, jackets [clothing], coats, 
waterproof clothing, neckties, hats, caps [headwear], 
cap peaks, belts [clothing], scarves, night clothing, 
pyjamas, lingerie, underwear, boots, shoes, boots for 
sports, sandals, slippers, swimsuits; all included in 
Class 25.

דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, דברי הלבשה לגברים,
לנשים ולילדים, דהיינו חולצות, חולצות-טי, אימונית לריצה,
מכנסיים, ג'ינס, הלבשה תחתונה, מכנסיים קצרים, חצאיות,
כותונת, שמלות, ג'קטים (הלבשה), מעילים, דברי הלבשה
חסיני מים, עניבות, כובעים, מצחיות (כיסויי ראש), כובעי
מצחייה מעוטרים, חגורות (דברי הלבשה), צעיפים, דברי
הלבשה ללילה, פיג'מה, הלבשה תחתונה לנשים, לבנים,
מגפיים, נעליים, מגפי ספורט, סנדלים, נעלי בית ובגדי ים;

הנכללים כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

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

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 19830/11/2010



Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219808 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, printed matter; instructional material 
(except apparatus); labels, posters and advertising 
printed matter; printed matter and stationery, namely 
books, pamphlets and magazines; booklets (sold with 
video/audio tapes); framed and/or unframed 
photographs; prints; books covers, calendars; all 
included in Class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, דברי דפוס; חומרי
לימוד (למעט התקנים); תוויות, מודעות וחומר פרסומי מודפס;
דברי דפוס וצרכי כתיבה, דהיינו ספרים, חוברות ומגזינים;

ספרונים (הנמכרים עם קלטות וידאו/אודיו); צילומים ממוסגרים
ו/או לא ממוסגרים; הדפסים; עטיפות ספרים, לוחות שנה;

הנכללים כולם בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

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

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 19930/11/2010



Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219827 מספר סימן

MOZOBIL

Owners

Name: Genzyme Corporation

Address: Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 19058

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations containing plerixafor; all 
included in Class 5.

תכשירי רוקחות המכילים פלריקסאפור, הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 20030/11/2010



Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219833 מספר סימן

Owners

Name: BRANCA INTERNATIONAL S.p.A.

Address: Via Broletto 35, Milano, Italy

Identification No.: 800193

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Italy, 28/10/2008, No. MI 2008 c 11391 c 2008 MI 11391 איטליה, 28/10/2008, מספר

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 20130/11/2010



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219843 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: METHODA ENGINEERING, MAINTENANCE 
AND LOGISTICS SERVICES LIMITED

שם: מתודה שירותי הנדסה, תחזוקה ולוגיסטיקה בע"מ

Address: Euro Park, Holland Building, Kibbutz Yaqum 
60972, Israel

כתובת : יורו פארק, בניין הולנד, קיבוץ יקום 60972, ישראל

Identification No.: 510793821מספר זיהוי: 510793821

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Real estate development, namely construction of 
buildings, repairs, installation services and 
maintenance services; included in class 37.

פיתוח נדל"ן, היינו הקמת מבנים, תיקונים, שירותי התקנה
ושירותי תחזוקה; הנכללים בסוג 37.

כ"ג כסלו תשע"א - 20230/11/2010



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219856 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Yellow Convenience Stores Ltd. שם: ילו רשת חנויות נוחות בע"מ

Address: Euro Park, Holland Building, Kibbutz Yaqum, 
60972, Israel

כתובת : יורו פארק, בניין הולנד, יקום, 60972, ישראל

Identification No.: 512739483מספר זיהוי: 512739483

חברה פרטית

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and business administration; 
office functions; advertisements; sales promotion; 
sale of food products and beverages and of gifts, non
- prescription drugs, parking tickets, gift cards, 
towelettes, tissues and cigarettes; included in class 
35.

ניהול עסקים וטיפול בעסקים; פעולות משרדיות; פרסומות;
קידום מכירות; מכירה של מוצרי מזון ומשקה וכן של מתנות,
תרופות ללא מרשם, כרטיסי חנייה וכרטיסי שי, מגבונים, טישו

וסיגריות; הנכללים בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 20330/11/2010



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219857 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Yellow Convenience Stores Ltd. שם: ילו רשת חנויות נוחות בע"מ

Address: Euro Park, Holland Building, Kibbutz Yaqum, 
60972, Israel

כתובת : יורו פארק, בניין הולנד, יקום, 60972, ישראל

Identification No.: 512739483מספר זיהוי: 512739483

חברה פרטית

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for the preparation and provision of food 
and beverages; included in class 43.

שירותים להכנה ולהספקה של מזון ומשקאות; הנכללים בסוג
.43

כ"ג כסלו תשע"א - 20430/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219878 מספר סימן

EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio and video compact discs 
featuring financial data; read-only memory compact 
discs featuring financial data; computer operating 
programs; computer programs for use in trading 
stocks and bonds; computer software relating to the 
collection and distribution of data, financial 
exchanges, share dealing, stock dealing, financial 
transactions, news agencies; downloadable 
computer software for use in the stock trading; and 
downloadable electronic publications in the nature of 
magazines and newsletters for use in the field of 
stock trading; computer software for connecting 
computers to local databases and/or global computer 
networks; computer software for searching of 
finanacial data; all included in class 9.

תקליטורי שמע ווידאו מוקלטים מראש המציגים מידע פיננסי;
תקליטורים לקריאה בלבד המציגים מידע פיננסי; תוכניות

הפעלת מחשב; תוכניות מחשב לשימוש בסחר במניות ואגרות
חוב; תוכנות מחשב הקשורות באיסוף והפצת מידע, בורסות
פיננסיות, סחר במניות, עסקאות פיננסיות, סוכנויות חדשות;
תוכנות מחשב הניתנות להורדה לשימוש בסחר במניות;

ופירסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה באופן של מגזינים
ועלוני חדשות לשימוש בתחום של סחר במניות; תוכנות מחשב
לחיבור מחשבים למאגרי מידע מקומיים ו/או רשתות מחשב
גלובליות; תוכנות מחשב לחיפוש מידע פיננסי; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 20530/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219879 מספר סימן

THOMSON REUTERS EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio and video compact discs 
featuring financial data; read-only memory compact 
discs featuring financial data; computer operating 
programs; computer programs for use in trading 
stocks and bonds; computer software relating to the 
collection and distribution of data, financial 
exchanges, share dealing, stock dealing, financial 
transactions, news agencies; blank magnetic data 
media; blank optical data media; blank magnetic 
discs; magnetic encoded cards; computer interface 
boards; teleprinters; television apparatus, namely 
televisions, television screens; telecommunication 
apparatus and instruments, namely, facsimile 
machines; computers; computer keyboards; 
computer peripheral devices; printers for use with 
computers; modems; computer mouses; computer 
terminals; downloadable computer software for use in 
the stock trading; and downloadable electronic 
publications in the nature of magazines and 
newsletters for use in the field of stock trading; 
computer software for connecting computers to local 
databases and/or global computer networks; 
telecommunications apparatus, namely, modems, 
telephones for connecting computers to local 
databases and/or global computer networks; 
computer software for searching data; all included in 
class 9.

תקליטורי שמע ווידאו מוקלטים מראש המציגים מידע פיננסי;
תקליטורים לקריאה בלבד המציגים מידע פיננסי; תוכניות

הפעלת מחשב; תוכניות מחשב לשימוש בסחר במניות ואגרות
חוב; תוכנות מחשב הקשורות באיסוף והפצת מידע, בורסות
פיננסיות, סחר במניות, עסקאות פיננסיות, סוכנויות חדשות;
מדיות מידע מגנטי ריקים; מדיות מידע אופטיים ריקים; דיסקים
מגנטיים ריקים; כרטיסים מקודדים מגנטיים; לוחות ממשק
מחשב; טלפרינטרים; התקני טלוויזיה, קרי טלוויזיות, מסכי
טלוויזיות; התקנים וכלים טלקומוניקטיביים, קרי, מכשירי
פקסימילה; מחשבים; מקלדות מחשב; התקני מחשב

פריפריאלים; מדפסות לשימוש עם מחשבים; מודמים; עכברי
מחשב; מסופי מחשב; תוכנות מחשב הניתנות להורדה לשימוש
בסחר במניות; ופירסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה באופן
של מגזינים ועלוני חדשות לשימוש בתחום של סחר במניות;
תוכנות מחשב לחיבור מחשבים למאגרי מידע מקומיים ו/או

רשתות מחשב גלובליות; התקני טלקומוניקאציה, קרי, מודמים,
טלופנים לחיבור מחשבים למאגרי מידע מקומיים ו/או רשתות
מחשב גלובליות; תוכנות מחשב לחיפוש מידע; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 20630/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219880 מספר סימן

THOMSON REUTERS EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange price quotations; 
electronic funds transfers; providing financial 
information about bonds, warrant bonds, commercial 
sales, and exchange and investment trusts; 
insurance information; financial information about the 
stock market in the nature of economic, monetary 
and stock exchange information, currency trading 
information; insurance and financial information 
provided on-line via computer databases and/or a 
global computer network; news reporting services in 
the field of financial news

ניתוח פיננסי; ייעוץ פיננסי; הערכות כספיות; הצעות מחיר
לסחר במניות; העברות כספים אלקטרוניות; הספקת מידע
פיננסי על אגרות חוב, אגרות חוב ערבון, מכירות מסחריות,
ופקדונות נאמנות להשקעה ולבורסה; מידע על ביטוח; מידע

פיננסי על שוק המניות באופן של מידע כלכלי, מוניטרי ובורסאי,
מידע על סחר במטבע חוץ; מידע ביטוחי וכלכלי המסופק און
ליין דרך מאגרי מידע במחשב ו/או רשת מחשב גלובלית;

שירותי דיווח חדשות בתחום של חדשות פיננסיות

כ"ג כסלו תשע"א - 20730/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219881 מספר סימן

EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Rental of computers; computer software design for 
others; updating of computer software for others; 
rental of computer software

השכרת מחשבים; עיצוב תוכנות מחשב לאחרים; עדכון של
תוכנות מחשב לאחרים; השכרת תוכנות מחשב

כ"ג כסלו תשע"א - 20830/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219882 מספר סימן

THOMSON REUTERS EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing multiple-user access to a global computer 
network; providing access to databases.

הספקת גישה רבת משתמשים לרשת מחשב גלובלית; הספקת
גישה למאגרי מידע.

כ"ג כסלו תשע"א - 20930/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219883 מספר סימן

EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing multiple-user access to a global computer 
network; providing access to databases.

הספקת גישה רבת משתמשים לרשת מחשב גלובלית; הספקת
גישה למאגרי מידע.

כ"ג כסלו תשע"א - 21030/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219884 מספר סימן

THOMSON REUTERS EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing news in the nature of current event 
reporting; all included in class 41.

הספקת חדשות באופן של דיווח אירועים עכשווים; הנכללים
כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 21130/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219885 מספר סימן

EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange price quotations; 
electronic funds transfers; providing financial 
information about bonds, warrant bonds, commercial 
sales, and exchange and investment trusts; 
insurance information; financial information about the 
stock market in the nature of economic, monetary 
and stock exchange information, currency trading 
information; insurance and financial information 
provided on-line via computer databases and/or a 
global computer network; news reporting services in 
the field of financial news; all included in class 36

ניתוח פיננסי; ייעוץ פיננסי; הערכות כספיות; הצעות מחיר
לסחר במניות; העברות כספים אלקטרוניות; הספקת מידע
פיננסי על אגרות חוב, אגרות חוב ערבון, מכירות מסחריות,
ופקדונות נאמנות להשקעה ולבורסה; מידע על ביטוח; מידע

פיננסי על שוק המניות באופן של מידע כלכלי, מוניטרי ובורסאי,
מידע על סחר במטבע חוץ; מידע ביטוחי וכלכלי המסופק און
ליין דרך מאגרי מידע במחשב ו/או רשת מחשב גלובלית;

שירותי דיווח חדשות בתחום של חדשות פיננסיות; הנכללים
כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 21230/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219886 מספר סימן

EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing news in the nature of current event 
reporting; news reporting services; all included in 
class 41.

הספקת חדשות באופן של דיווח אירועים עכשווים; שירותי דיווח
חדשות; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 21330/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219887 מספר סימן

THOMSON REUTERS EIKON

Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Rental of computers; computer software design for 
others; updating of computer software for others; 
news reporting services; rental of computer software

השכרת מחשבים; עיצוב תוכנות מחשב לאחרים; עדכון של
תוכנות מחשב לאחרים; שירותי דיווח חדשות; השכרת תוכנות

מחשב

כ"ג כסלו תשע"א - 21430/11/2010



Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219902 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies, advertisement and 
promotions for corporation, sales promotion, 
business management and organization consultancy, 
commercial information agencies, marketing 
services, retail services; all the above in the fields of 
electronics, gardening, kitchen and household 
appliances, photographic, telecommunications, 
energy production, security, hand tools, bath tubs, 
metalworking machines, vending machines, 
equipment for office use, lubrication oil, sales agency 
and arranging services for electric tools and 
equipment for household purposes, sales agency 
and arranging services for household electric 
machines and apparatus ,sales agency and 
arranging services for electric heat apparatus and 
equipment for household purposes, sales agency 
and arranging services for hand operated tools and 
implements for kitchens, sales agency and arranging 
services for hand tools, sales agency and arranging 
services for photographic machines and apparatus, 
sales agency and arranging services for batteries 
and cells, sales agency and arranging services for 
telecommunication machines and implements, sales 
agency and arranging services for bath tubs, sales 
agency and arranging services for heating apparatus 
and refrigerating machines and apparatus, sales 
agency and arranging services for solar collectors 
[heating], sales agency and arranging services for 
metalworking machines and tools, sales agency and 
arranging services for lawnmower machines, sales 
agency and arranging services for tools and 
apparatus for garden, sales agency and arranging 
services for tools and equipment for office use, sales 
agency and arranging services for vending machines, 
sales agency and arranging services for electronic 
machines, apparatus and their parts, sales agency 
and arranging services for security equipment, 
apparatus and their parts, sales agency and 
arranging services for lubricating oil; all included in 
class 35.

סוכנויות ייבוא-ייצוא, פרסום וקידומים עבור תאגיד, קידום
מכירות, ניהול עסקי וייעוץ ארגוני, סוכנויות מידע מסחרי,

שירותי שיווק, שירותי קמעונאות; כל הנ"ל בתחום
האלקטרוניקה, גינון, מכשירים למטבח ולמשק בית, צילום,
תקשורות רחק, ייצור אנרגיה, ביטחון, כלי יד, צינורות אמבט,
מכונות לעיבוד מתכת, מכונות מכירה אוטומאטיות, ציוד

לשימוש משרדי, שמן סיכה, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור
כלים וציוד חשמליים למטרות משק בית, שירותי סוכנות מכירות
וארגון עבור מכונות ומכשירים חשמליים למשק בית, שירותי

סוכנות מכירות וארגון עבור מכשירי חימום חשמליים וציוד עבור
מטרות משק בית, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור כלים
בתפעול ידני ומכשירים עבור מטבחים, שירותי סוכנות מכירות
וארגון עבור כלים ידניים, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור
מכונות ומכשירי צילום, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור
סוללות ותאים, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור מכונות
ומכשירי תקשורת רחק, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור
צינורות אמבט, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור מכשירי
חימום ומכונות ומכשירי קירור, שירותי סוכנות מכירות וארגון
עבור קולטי שמש (חימום), שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור
מכונות וכלים לעיבוד מתכת, שירותי סוכנות מכירות וארגון

עבור מכונות מכסחות דשא, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור
כלים ומכשירים לגן, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור כלים
וציוד לשימוש משרדי, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור

מכונות מכירה אוטומאטיות, שירותי סוכנות מכירות וארגון עבור
מכונות חשמליות, מכשירים וחלקיהן, שירותי סוכנות מכירות
וארגון עבור ציוד ביטחון, מכשירים וחלקיהם, שירותי סוכנות
מכירות וארגון עבור שמן סיכה; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 21530/11/2010



Owners

Name: Hyundai Corporation

Address: 226, Shinmunro-1 ka, Jongno-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 58596

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 21630/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219913 מספר סימן

Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli-Societa Per Azioni

Address: Parma, Italy

Identification No.: 12650

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design in the field of food culture namely, 
gathering and analyzing experience, knowledge and 
competencies in order to develop proposals about 
food and nutrition and making them available to all 
opinion and decision makers for supporting and 
promoting a sustainable wellbeing for manking; all 
included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב בתחום תרבות
המזון, דהיינו, איסוף וניתוח של ניסיון, ידע ויכולות על מנת
להכין הצעות לגבי מזון ותזונה והפיכתן לזמינות לכל מעצבי
דעת הקהל ומקבלי ההחלטות לצורך תמיכה וקידום של רווחה

בת-קיימא עבור המין האנושי; הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Italy, 27/02/2009, No. MI2009C002067 MI2009C002067 איטליה, 27/02/2009, מספר

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 21730/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219914 מספר סימן

Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli-Societa Per Azioni

Address: Parma, Italy

Identification No.: 12650

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design in the field of food culture namely, 
gathering and analyzing experience, knowledge and 
competencies in order to develop proposals about 
food and nutrition and making them available to all 
opinion and decision makers for supporting and 
promoting a sustainable wellbeing for mankind; all 
included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב בתחום תרבות
המזון, דהיינו, איסוף וניתוח של ניסיון, ידע ויכולות על מנת
להכין הצעות לגבי מזון ותזונה והפיכתן לזמינות לכל מעצבי
דעת הקהל ומקבלי ההחלטות לצורך תמיכה וקידום של רווחה

בת-קיימא עבור המין האנושי; הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Italy, 27/02/2009, No. MI2009C002066 MI2009C002066 איטליה, 27/02/2009, מספר

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 21830/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219916 מספר סימן

Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli-Societa Per Azioni

Address: Parma, Italy

Identification No.: 12650

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training in connection with 
food culture; organization of sporting and cultural 
activities to promote sports activities and food 
culture; all included in class 41.

חינוך; מתן הכשרה בקשר לתרבות אוכל; ארגון פעילויות
ספורט ותרבות לשם קידום פעילויות ספורט ותרבות אוכל;

הנכללים כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Italy, 27/02/2009, No. MI2009C002066 MI2009C002066 איטליה, 27/02/2009, מספר

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 21930/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219917 מספר סימן

Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli-Societa Per Azioni

Address: Parma, Italy

Identification No.: 12650

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training in connection with 
food culture; organization of sporting and cultural 
activities to promote sports activities and food 
culture; all included in class 41.

חינוך; מתן הכשרה בקשר לתרבות אוכל; ארגון פעילויות
ספורט ותרבות לשם קידום פעילויות ספורט ותרבות אוכל;

הנכללים כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Italy, 27/02/2009, No. MI2009C002067 MI2009C002067 איטליה, 27/02/2009, מספר

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 22030/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219919 מספר סימן

Owners

Name: Trijicon, Inc.

Address: Wixom, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 46487

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical sights, included in Class 9 כוונות  אופטיות , הנכללות בסוג 9

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 21/11/2008, No. 77/619,275 ארה"ב, 21/11/2008, מספר 77/619,275

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 22130/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219920 מספר סימן

Owners

Name: Trijicon, Inc.

Address: Wixom, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 46487

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Weapons sights, included in Class 9 כוונות לכלי נשק, הנכללות בסוג 9

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 23/12/2008, No. 77/638,597 ארה"ב, 23/12/2008, מספר 77/638,597

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 22230/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219925 מספר סימן

MAGIC SLATE

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys; games and playthings; playing cards; 
electronic hand-held game units; musical toys, 
games and playthings; toy audio apparatus; toy 
musical boxes; toy musical instruments; toy record 
players for playing tunes and cassettes; musical 
games; battery operated toys; electronic toys; electric 
computer games, other than those adapted for use 
with television receivers; electrical and electronic 
amusement apparatus (automatic, coin/counter 
freed); electronic games being automatic, coin-freed 
or counter-freed (other than those adapted for use 
with television receivers); hand-held electronic 
games and apparatus (other than those adapted for 
use with television receiver only); video games other 
than those adapted for use with television receivers 
only; automatic and coin-operated amusement 
machines; computer game apparatus other than coin 
operated or those adapted for use with television 
receivers; video output toys and games; 
electronically operated toys; interactive computer 
toys and games; musical toys and games; stand 
alone video game machines incorporating a means 
of display; toy handheld electronic devices; toy 
computers (not working); toy mobile telephones (not 
working); parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 28.

צעצועים; משחקים ודברי משחק; קלפי משחק; יחידות משחק
אלקטרוני נישאות; צעצועים, משחקים ודברי משחק מוזיקליים;
צעצוע התקן אודיו; קופסאות צעצוע מוזיקליות; כלי צעצוע
מוזיקליים; פטיפון צעצוע לניגון מנגינות וקלטות; משחקים
מוזיקליים; צעצועים מופעלי סוללה; צעצועים אלקטרוניים;

משחקי מחשב חשמליים, למעט אלה המותאמים לשימוש עם
מקלטי טלוויזיה; מערכות שעשוע חשמליות ואלקטרוניות
(אוטומטיות, ללא מטבע/דוכן); משחקים אלקטרוניים

אוטומטיים, ללא מטבע או ללא דוכן (למעט אלה המותאמים
לשימוש עם מקלטי טלוויזיה); משחקים והתקנים אלקטרוניים
נישאים (למעט אלה המותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה
בלבד); משחקי וידאו למעט אלה המותאמים לשימוש עם

מקלטי טלוויזיה בלבד; מכונות שעשוע אוטומטיות והמופעלות
באמצעות מטבע; התקנים למשחק מחשב למעט אלה

המופעלים באמצעות מטבע או המותאמים לשימוש עם מקלטי
טלוויזיה; צעצועי ומשחקי פלט וידאו; צעצועים מופעלים

אלקטרונית; צעצועי ומשחקי מחשב אינטראקטיביים; צעצועים
ומשחקים מוזיקליים; מכונות משחק וידאו עצמאיות המשלבות
אמצעי תצוגה; מכשירי צעצוע אלקטרוניים נישאים; מחשבי

צעצוע (שאינם פועלים); טלפוני צעצוע ניידים (שאינם פועלים);
חלקים ואביזרים עבור כל הטובין האמורים לעיל; הנכללים כולם

בסוג 28.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

European Community Trade Mark, 09/12/2008, No. 
007450844

איחוד האירופי לסימני מסחר, 09/12/2008, מספר
007450844

Class: 28 סוג: 28

כ"ג כסלו תשע"א - 22330/11/2010



Owners

Name: SLATE COMPUTING (USA) LLC.

Address: 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 
19801, U.S.A.

Identification No.: 64222

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 22430/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219926 מספר סימן

MAGIC SLATE

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, computer peripherals, computer 
terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, 
monitors, displays, keyboards, cables, modems, 
printers, disk drives, adapters, adapter cards, 
connectors and drivers; blank computer storage 
media; magnetic data carriers; computer software 
and firmware, namely, operating system programs, 
data synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and 
handheld computers; pre-recorded computer 
programs for personal information management, 
database management software, character 
recognition software, telephony management 
software, electronic mail and messaging software, 
paging software, mobile telephone software; 
database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer hardware and software 
for providing integrated telephone communication 
with computerized global information networks; 
handheld digital electronic devices and software 
related thereto; MP3 and other digital format audio 
players; hand held computers, tablet computers, 
personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads; mobile digital electronic devices, 
global positioning system (GPS) devices, telephones; 
handheld and mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, faxes, 
electronic mail, and other digital data; cordless 
telephones; mobile telephones; parts and 
accessories for mobile telephones; facsimile 
machines, answering machines, cameras, 
videophones, telephone-based information retrieval 
software and hardware; electronic handheld units for 
the wireless receipt, storage and/or transmission of 
data and messages, and electronic devices that 
enable the user to keep track of or manage personal 
information; electronic communication equipment and 
instruments; telecommunications apparatus and 
instruments; software for the redirection of 
messages, Internet e-mail, and/or other data to one 
or more electronic handheld devices from a data 
store on or associated with a personal computer or a 
server; software for the synchronization of data 
between a remote station or device and a fixed or 
remote station or device; fonts, typefaces, type 
designs and symbols in the form of recorded data; 
chips, discs and tapes bearing or for recording 
computer programs and software; random access 
memory, read only memory; solid state memory 
apparatus; computer and electronic games; computer 
equipment for use with any of the aforesaid goods; 
electronic apparatus with multimedia functions for

מחשבים, ציוד היקפי למחשב, מסופי מחשב; חומרת מחשב;
מכונות משחק מחשב, מיקרו-מעבדים, לוחות זיכרון, מסכים,

צגים, מקלדות, כבלים, מודמים, מדפסות, כונני מחשב,
מתאמים, כרטיסי הרחבה, מחברים ומנהלי התקנים; מדיית
אחסון ריקה למחשב; נשאי מידע מגנטיים; תוכנת וקושחת

מחשב, שהן, תוכניות מערכת הפעלה, תוכניות סינכרון מידע,
ותוכניות כלי פיתוח אפליקציה למחשבים אישיים ונישאים;
תוכניות מחשב מוקלטות מראש לניהול מידע אישי, תוכנת

ניהול מאגר נתונים, תוכנת זיהוי תווים, תוכנת ניהול טלפוניה,
תוכנת דואר אלקטרוני והודעות, תוכנת זימון, תוכנת טלפון נייד;
תוכנת סינכרון מאגר נתונים, תוכניות מחשב לגישה, שיטוט
וחיפוש במאגר נתונים מקוון, חומרת ותוכנת מחשב לאספקת
תקשורת טלפון משולבת עם  ערוצי מידע גלובלי ממוחשב;
מתקנים דיגיטליים אלקטרוניים נישאים ותוכנה הקשורה

אליהם; נגני MP3 ופורמטי אודיו דיגיטליים אחרים; מחשבים
נישאים, מחשבי לוח, מחשבי כף יד, ארגוניות אלקטרוניות,
פנקסי רשימות אלקטרוניים; מתקנים דיגיטליים אלקטרוניים
ניידים, מתקני מערכת מיקום גלובלית (GPS), טלפונים;

מתקנים דיגיטליים אלקטרוניים נישאים וניידים לשליחה וקבלה
של שיחות טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, ומידע דיגיטלי אחר;
טלפונים אלחוטיים; טלפונים ניידים; חלקים ועזרים לטלפונים
ניידים; מכונות פקסימיליה, משיבונים, מצלמות, מכשירי

וידאופון, תוכנה וחומרה מבוססות-טלפון לאחזור מידע; מתקנים
אלקטרוניים נישאים לקבלה, אחסון ו/או תמסורת אלחוטיים של
מידע והודעות, ומתקנים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש

מעקב או ניהול של מידע אישי; ציוד ומכשירי תקשורת
אלקטרונית; מתקני ומכשירי טלקומוניקציה; תוכנה להכוונה

מחדש של הודעות, דואר אלקטרוני באינטרנט, ו/או מידע אחר
למתקן אלקטרוני נישא אחד או יותר ממידע המאוחסן על או
הקשור למחשב אישי או שרת; תוכנה לסינכרון מידע בין תחנה
או מתקן מרוחקים לבין תחנה או מתקן קבועים או מרוחקים;
פונטים, גופנים, עיצובי גופן וסמלים בצורת מידע מוקלט;

שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מיועדים להקלטת תוכניות
ותוכנות מחשב; זיכרון גישה אקראית, זיכרון לקריאה בלבד;
מערכות אחסון מידע; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים;
ציוד מחשב לשימוש עם כל הטובין האמורים לעיל; מערכות

אלקטרוניות בעלות פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין
האמורים לעיל; מערכות אלקטרוניות בעלות פונקציות

אינטראקטיביות לשימוש עם כל הטובין האמורים לעיל; עזרים,
חלקים, מתאמים, והתקני בחינה עבור כל הטובין האמורים
לעיל; מדריכי משתמש בצורה הניתנת לקריאה אלקטרונית,

קריאת מכונה או קריאת מחשב לשימוש עם, והנמכרים כיחידה
עם, כל הטובין האמורים לעיל; מערכות לאחסון מידע; כוננים
קשיחים; יחידות אחסון כונן קשיח ממוזערות; תקליטי ויניל,
קלטות אודיו, קלטות אודיו-וידאו, קסטות אודיו-וידאו, דיסקי
אודיו-וידאו מוקלטים מראש; קלטות אודיו (הנמכרות כולן יחד
עם חוברות); תקליטורי CD-ROM; דיסקים דיגיטליים רב-
תכליתיים; רפידות לעכבר; סוללות; סוללות נטענות; מטענים;
מטעני סוללות חשמליות; אוזניות; אוזניות סטריאו; אוזניות תוך
-אוזניות; רמקולי סטריאו; רמקולי אודיו; רמקולי אודיו לבית;
רמקולי מסך; רמקולים למחשב; מערכות רמקול סטריאו

אישיות; מקלטי רדיו, מגברים, מערכות הקלטת צליל ושחזור,
מקולים חשמליים, פטיפונים, מערכות סטריאו בהקלטה

מדוייקת, רשמקולים ומערכות שחזור, רמקולים, יחידות רמקול
כ"ג כסלו תשע"א - 22530/11/2010



use with any of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with interactive functions for use with any 
of the aforesaid goods; accessories, parts, fittings, 
and testing apparatus for all the aforementioned 
goods; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; apparatus for data storage; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units; pre-recorded 
vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs; audio tapes (all 
being sold together with booklets); CD-ROMs; digital 
versatile discs; mouse pads; batteries; rechargeable 
batteries; chargers; chargers for electric batteries; 
headphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; stereo speakers; audio speakers; audio 
speakers for home; monitor speakers; speakers for 
computers; personal stereo speaker apparatus; radio 
receivers, amplifiers, sound recording and 
reproducing apparatus, electric phonographs, record 
players, high fidelity stereo apparatus, tape recorders 
and reproducing apparatus, loudspeakers, multiple 
speaker units, microphones; digital audio and video 
devices; audio cassette recorders and players, video 
cassette recorders and players, compact disc 
players, digital versatile disc recorders and players, 
digital audio tape recorders and players; digital music 
and/or video players; radios; video cameras; audio, 
video, and digital mixers; radio transmitters; car audio 
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; bags and cases adapted or shaped to contain 
cameras and/or video cameras; mobile telephone 
covers; mobile telephone cases; mobile telephone 
cases made of leather or imitations of leather; mobile 
telephone covers made of cloth or textile materials; 
bags and cases adapted or shaped to contain MP3 
players, hand held computers, tablet computers, 
personal digital assistants, global positioning system 
(GPS) devices, electronic organizers and electronic 
notepads; all included in class 9.

מרובה, מיקרופונים; מתקני אודיו ווידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני
קלטות אודיו, נגני ומקליטי קלטות וידאו, נגני תקליטורים,
מקליטי ונגני דיסקים דיגיטליים רב-תכליתיים, מקליטי ונגני
קלטות אודיו דיגיטליות; נגני מוזיקה ו/או וידאו דיגיטליים;

מכשירי רדיו; מצלמות וידאו; מערבלי אודיו, וידאו ומערבלים
דיגיטליים; משדרי רדיו; מערכות אודיו לרכב; חלקים ואביזרים
עבור כל הטובין האמורים לעיל; תיקים ונרתיקים המותאמים או
מעוצבים להכיל מצלמות ו/או מצלמות וידאו; כיסויי טלפון נייד;
נרתיקי טלפון נייד; נרתיקי טלפון נייד העשויים עור או חיקויי

עור; נרתיקי טלפון נייד העשויים אריג או חומרי טקסטיל; תיקים
ונרתיקים המותאמים או מעוצבים להכיל נגני MP3, מחשבים
נישאים, מחשבי לוח, מחשבי כף יד, מתקני מערכת מיקום
גלובלית (GPS), ארגוניות אלקטרוניות ופנקסי רשימות

אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

European Community Trade Mark, 09/12/2008, No. 
007450844

איחוד האירופי לסימני מסחר, 09/12/2008, מספר
007450844

Class: 9 סוג: 9
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Owners

Name: SLATE COMPUTING (USA) LLC.

Address: 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 
19801, U.S.A.

Identification No.: 64222

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219937 מספר סימן

DENNY ROSE

Owners

Name: DENNY ROSE S.p.A.

Address: CARPI (MODENA), 41012, Italy

Identification No.: 70316

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children in any kind of 
textile or material, skirts, trousers, shorts, jeans, 
shirts, blouses, sports jerseys, sweaters, t-shirts, 
vests, suits, tracksuits, coats, bush shirts, topcoats, 
bomber jackets, tunics, jackets, windcheaters, 
waterproof clothing, sockings, socks, hats, headgear, 
scarves, gloves, neckties, swimsuits, belts, shoes, 
beach shoes, slippers, boots, gymnastic shoes, bath 
robes, tights, underwear, dressing gowns, lingerie; all 
included in class 25.

הלבשה, לגברים, נשים וילדים בכל סוג של טקסטיל  או חומר,
חצאיות, מכנסיים, מכנסיים, מכנסיים קצרים, ג'ינס, כותנות,
חולצטת, חולצות ספורט, סוודרים, חולצות טי, אפודות,
אימוניות, מעילים, חולצות ספארי, מעילים עליונים, מעילי

טייסים, טוניקות, מקטרונים, מעילי רוח, הלבשה חסינת מים,
גרבי ניילון, גרביים, כובעים, כיסויי ראש, כפפות, עניבות, בגדי

ים, חגורות, נעליים, נעלי חוף, נעלי בית, מגפיים, נעלי
התעמלות, חלוקי אמבטיה, מכנסיים צמודים, הלבשה תחתונה,

חלוקי בית, לבני נשים; הכל כלול בסוג 25.
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Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219939 מספר סימן

LEVACT

Owners

Name: Ladenburg Investments Pte. Ltd.

Address: City-House, Singapore

Identification No.: 1453

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for human use in the 
treatment of cancer; all goods included in class 5.

תכשירים רפואיים עבור שימוש בבני אדם לטיפול בסרטן; כל
הסחורות נכללות בסוג 5.
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Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219943 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Univerve Ltd. שם: יוניברב בע"מ

Address: 5 Brener St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ברנר 5, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514225424מספר זיהוי: 514225424

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management in the areas of energy, 
renewable energy, green energy and fuel substitutes; 
all included in class 35.

ניהול עסקים בתחומים של אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה
ירוקה ותחליפי דלק; הנכללים כולם בסוג 35.
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Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219947 מספר סימן

UNIVERVE

Ownersבעלים

Name: Univerve Ltd. שם: יוניברב בע"מ

Address: 5 Brener St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ברנר 5, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514225424מספר זיהוי: 514225424

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management in the areas of energy, 
renewable energy, green energy and fuel substitutes; 
all included in class 35.

ניהול עסקים בתחומים של אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה
ירוקה ותחליפי דלק; הנכללים כולם בסוג 35.
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Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219948 מספר סימן

דומינתוק

Ownersבעלים

Name: Ayala Mor שם: אילה מור

Address: כתובת : חדרה, קיבוץ עין החורש, ישראל

Identification No.: 025200130מספר זיהוי: 025200130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Sade, Adv.

Address: 50 Dizengoff Street, Tel Aviv, 64332, Israel

שם: ישראל שדה, עו"ד

כתובת : רחוב דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, chocolate and confectionery; all included in 
class 30

קקאו, שוקולד וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.
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Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219951 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Office Call Net Ltd. שם: אופיס כל נט בע"מ

Address: Hashalom Rd. 7, Tel Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 7, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 513898056מספר זיהוי: 513898056

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Office Supplies; all in class 16. ציוד משרדי; הכל כלול בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 23330/11/2010



Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219957 מספר סימן

Owners

Name: KOLON INDUSTRIES, INC.

Address: Seoul, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 16347

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Polyvinyl chloride resins; polystyrene resins; 
polypropylene resins; fluorine resins; polyurethane 
resins; acrylic resins; polyamide resins; polyester 
resins; included in class 1.

שרפים כלוריד פוליויניל; שרפים פוליסטירן;  שרפים
פוליפרופילין; שרפים פלואור; שרפים פוליאורתן; שרפים

אקריליים; שרפים פוליאמיד; שרפים פוליאסטר; הנכללים בסוג
.1

כ"ג כסלו תשע"א - 23430/11/2010



Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219982 מספר סימן

VISKOTEEPAK

Owners

Name: ViskoTeepak Belgium NV

Address: Maatheide 81, B-3920 Lommel, Belgium

Identification No.: 70320

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Food casings made of natural and synthetic 
materials; sausage and meat casings, sausage and 
meat casings made of natural and synthetic 
materials; natural sausage skins, synthetic sausage 
skins; cellulose casings, fibrous casings and plastic 
casings, all for making sausages and meat products; 
guts, artificial guts, gut for making food and sausage 
casings, gut for making sausages; included in class 
18.

עטיפות אוכל עשויות מחומרים טבעיים וסינטטיים; עטיפות
לנקניקיות ובשר, עטיפות לנקניקיות ובשר  עשויים מחומרים

טבעיים וסינטטיים; עור טבעי לנקניקיות, עור סינטטי לנקניקיות;
עטיפות תאית, עטיפות סיבים ועטיפות פלסטיק, כולם להכנת
נקניקיות ומוצרי בשר, מעיים, מעיים  מלאכותיים, מעיים להכנת
אוכל ועטיפות לנקניקיות, מעיים להכנת נקניקיות; הנכללים

בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 23530/11/2010



Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219985 מספר סימן

Owners

Name: ViskoTeepak Belgium NV

Address: Maatheide 81, B-3920 Lommel, Belgium

Identification No.: 70320

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Food casings made of natural and synthetic 
materials; sausage and meat casings, sausage and 
meat casings made of natural and synthetic 
materials; natural sausage skins, synthetic sausage 
skins; cellulose casings, fibrous casings and plastic 
casings, all for making sausages and meat products; 
guts, artificial guts, gut for making food and sausage 
casings, gut for making sausages; included in class 
18.

עטיפות אוכל עשויות מחומרים טבעיים וסינטטיים; עטיפות
לנקניקיות ובשר, עטיפות לנקניקיות ובשר  עשויים מחומרים

טבעיים וסינטטיים; עור טבעי לנקניקיות, עור סינטטי לנקניקיות;
עטיפות תאית, עטיפות סיבים ועטיפות פלסטיק, כולם להכנת
נקניקיות ומוצרי בשר, מעיים, מעיים  מלאכותיים, מעיים להכנת
אוכל ועטיפות לנקניקיות, מעיים להכנת נקניקיות; הנכללים

בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 23630/11/2010



Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219991 מספר סימן

YACHT CLUB

Owners

Name: Richemont International SA

Address: Route des Biches 10, Villars-sur-Glane, 
Switzerland

Identification No.: 54632

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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 in class 14.

חפתים, מהדקים לעניבה, טבעות, צמידים, עגילים, שרשראות,
סיכות נוי (תכשיט), מחזיקי מפתחות; שעוני יד, מדי-זמן,

שעונים, רצועות לשעון, צמידי שעון, קופסאות ממתכות יקרות
לשעונים ותכשיטים; הכל כלול בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 23730/11/2010



Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220003 מספר סימן

Owners

Name: Strapack Corporation

Address: 7-16-14 Ginza, Tokyo, Chuo-ku, Japan

Identification No.: 70325

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Packing machines; binding machines; strapping 
machines; packaging machines; all included in class 
7.

מכונות אטימה; מכונות כריכה; מכונות קשירה; מכונות אריזה;
הנכללות כולן בסוג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 23830/11/2010



Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220013 מספר סימן

biosilk

Ownersבעלים

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

Address: 8 Hacharash Street, P.O.B. 7250, Hod 
Hasharon, Israel

כתובת : רח' החרש 8, ת.ד. 7250, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foam; 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; אפטר-שייב;
תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול

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

כ"ג כסלו תשע"א - 23930/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220015 מספר סימן

Intelligent shot

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: 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable communications apparatus; mobile phones; 
MP3 players; digital multimedia broadcasting (DMB) 
players; apparatus for recording, transmission and/or 
reproduction of sound and images for 
telecommunication; apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and 
images; software for mobile phones; camera for 
mobile phones; all included in class 9.

;MP3 התקני תקשורות ניידים; מכשירי טלפון ניידים; מנגני
מנגני שידור מולטימדיה דיגיטלי (DMB); התקנים עבור

הקלטה; העברה ו/או שחזור של קול ודמויות עבור
טלקומיוניקציה; התקנים עבור הקלטה, העברה ו/או שחזור של
קול ודמויות; תוכנות מחשב עבור מכשירי טלפון ניידים; מצלמה

עבור מכשירי טלפון ניידים; כולם כלולים בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Republic of Korea, 12/02/2009 דרום קוריאה, 12/02/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 24030/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220016 מספר סימן

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: 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus; mobile phones; MP3 
players; television receivers (TV sets); universal 
serial bus (USB) drives; digital multimedia 
broadcasting (DMB) players; mobile phone headsets; 
portable charger for mobile phones; all included in 
class 9.

מכשירי טלפון קוויים; מכשירי טלפון אלחוטיים; התקני תקשורת
ניידים; מכשירי טלפון ניידים; מנגני MP3; מקלטי טלויזיה

(מערכות טלויזיה); מניעי אפיק טורי אוניברסאלי (USB); מנגני
שידור מולטימדיה דיגיטלי (DMB); מערכות ראש טלפון נייד;
מטען נייד עבור מכשירי טלפון ניידים; כולם כלולים בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Republic of Korea, 06/10/2008 דרום קוריאה, 06/10/2008

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 24130/11/2010



Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220025 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: KESHET TEAMIM LTD. שם: קשת טעמים בע"מ

Address: 6 Lochame Hagetaot St., Nahariya, Israel כתובת : לוחמי הגטאות 9, נהריה, ישראל

Identification No.: 513238402מספר זיהוי: 513238402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Advocate Dr Yuval Chen

Address: Herzel 75, P.O.B. 12026, Naharia, 22102, 
Israel

שם: עו"ד ד"ר יובל חן

כתובת : הרצל 75, ת.ד. 12026, נהריה, 22102, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Supermarkets management; all included in class 35 ניהול מרכולים; הנכללים כולם בסוג 35

כ"ג כסלו תשע"א - 24230/11/2010



Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220026 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Sharet Davidyan שם: שרת דודיאן

Address: P.O.B. 13352, Tel Aviv, 61131, Israel כתובת : ת.ד. 13352, תל אביב, 61131, ישראל

Identification No.: 58107202מספר זיהוי: 58107202

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, juices, mixed drinks, energy drinks, 
beverages with fruit pieces, drinking water, fruit 
juices; all incuded in class 32.

משקאות קלים, מיצים, משקאות מעורבבים, משקאות אנרגיה,
משקאות עם חתיכות פרי, מי שתייה, מיצי פירות; הנכללים

כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 24330/11/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220032 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary services, also via the Internet; 
information and consultancy on pharmacy, namely by 
a pharmacist or druggist, also via the Internet; 
services of a pharmacist, namely preparation of 
pharmaceutical formulations and medicines for 
others on the basis of doctors' prescriptions; services 
of a druggist, namely preparation of medical 
formulations for others; health and nutrition 
consultancy services, in particular in the field of 
patient and baby care and hygiene, also via the 
Internet; health and beauty care for humans and 
animals; conducting medical tests; services of a 
medical laboratory; psychological consultancy 
services for personnel for medical purposes; medical 
consultancy on the licensing of medicines for others; 
all included in class 44.

שירותים רפואיים ווטרינריים, גם דרך האינטרנט; מידע ויעוץ
לגבי רוקחות, דהיינו על ידי רוקח או עוסק ברוקחות, גם דרך
האינטרנט; שירותי רוקח, דהיינו הכנת פורמולציות ותרופות
רוקחיות עבור אחרים על בסיס מרשמי רופאים; שירותי עוסק
ברוקחות, דהיינו הכנת פורמולציות רפואיות עבור אחרים;

שירותי יעוץ בריאות ותזונה, במיוחד בתחום הטיפול וההיגיינה
של מטופלים ותינוקות, גם דרך האינטרנט; טיפול בריאות ויופי
לבני אדם ולבעלי חיים; ביצוע בדיקות רפואיות; שירותי מעבדה
רפואית; שירותי יעוץ פסיכולוגי לסגל למטרות רפואיות; יעוץ
רפואי לגבי מתן רישוי לתרופות עבור אחרים; הנכללים כולם

בסוג 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)

Germany, 23/12/2008, No. 302008081029.7/05 גרמניה, 23/12/2008, מספר 302008081029.7/05

Class: 44 סוג: 44

כ"ג כסלו תשע"א - 24430/11/2010



Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 24530/11/2010



Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220042 מספר סימן

Owners

Name: Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A.

Address: Via Nizza 250, Torino, 10126, Italy

Identification No.: 800216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and business information services, 
namely, securing airtime on all forms of media 
communications stations, systems, networks, and 
services for the purpose of promoting the goods and 
services of others, business management, business 
administration, market surveys and maket research; 
all included in class 35.

שירותי פרסום ומידע עסקי, דהיינו, הבטחת זמן אוויר בכל מיני
תחנות של אמצעי תקשורת, מערכות, רשתות, ושירותים
למטרות קידום סחורות ושירותים של אחרים, ניהול עסקי,

אדמיניסטרציה עסקית, סקרי שוק וחיפוש שוק; הנכללים כולם
בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Italy, 16/12/2008, No. TO2008C003903 TO2008C003903 איטליה, 16/12/2008, מספר

Class: 35 סוג: 35
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Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220051 מספר סימן

Owners

Name: Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A.

Address: Via Nizza 250, Torino, 10126, Italy

Identification No.: 800216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education information, namely conducting seminars, 
lectures, workshops and educational services, also 
for dealership network, in the following sectors; 
agricultural and construction equipment, cars and 
industrial trucks; training in same sectors; 
entertainment, namely organizing community 
sporting and cultural activities; amusement parks and 
theme park services; all included in class 41.

מידע חינוכי, דהיינו ניהול סמינרים, הרצאות, שירותי סדנאות
וחינוך, גם לרשת מסחר, במגזרים הבאים: ציוד חקלאי ולבניה,
מכוניות ומשאיות תעשייתיות; הכשרה באותם מגזרים; בידור,
דהיינו ארגון ספורט קהילתי ופעילויות תרבות ; שירותי פרקי

שעשוע ופרקים בנושא; הנכללים כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Italy, 16/12/2008, No. TO2008C003903 TO2008C003903 איטליה, 16/12/2008, מספר

Class: 41 סוג: 41
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Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220054 מספר סימן

OSMOLITE

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use 
providing complete balanced nutrition for oral or tube 
feeding; infants and invalids foods; liquid nutritive 
preparation for oral or gavage feeding; all included in 
class 5.

חומרים תזונתיים המותאמים לשימוש רפואי המספקים תזונה
מלאה מאוזנת להזנה בפה או בצינור; מזונות לפעוטות וחולים;
תכשיר תזונתי נוזלי להזנה בפה או פיטום; הנכללים כולם בסוג

.5
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Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220059 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Professional business consultancy and management 
consultancy services, in particular for pharmacies, 
drugstores, doctors’ surgeries, clinics, dispatch 
centres, and in particular for managing sales, costs 
and earnings; public relations work; arranging of 
contracts, for others, for the purchasing and selling of 
goods and for the providing of services; providing 
business management information via the Internet; 
management and business administration for others, 
in particular for pharmacies, drugstores, doctors' 
surgeries, clinics, dispatch centres; organizational 
consultancy in business matters; sales promotion for 
others; marketing (sales research); inventory 
management; arranging commercial and business 
contacts, also via the Internet; procurement services 
for others [acquisition of goods and services for other 
undertakings]; price comparison services for goods 
and services; preparing cost-price analyses; 
preparing statements of account (office functions); 
administrative processing of orders; invoice 
management, payment monitoring and carrying out 
collection procedures for others (office functions); 
accounting for electronic ordering systems; data 
logging (office functions) for submitting orders and for 
the submission, management and billing of electronic 
prescriptions; carrying out stocktaking for others; 
retail services via the Internet, by mail order, and 
compiling of goods for selling purposes for body and 
beauty care preparations, skin and haircare 
cosmetics, hair tonics; cosmetics, in particular bath 
additives, shower additives; soaps in solid and liquid 
form, in particular medical soaps; perfumery, ethereal 
oils, scented oils, dentifrices, cotton wool, cotton 
sticks and goods of cotton for cosmetic purposes, 
cloths soaked with cosmetic lotions; retail services 
via the Internet, by mail order, and compiling of 
goods; retail services via the Internet, by mail order, 
and compiling of goods, for surgical, medical, dental 
and veterinary instruments and apparatus, blood 
pressure, blood sugar and cholesterine measuring 
apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles, in particular orthopaedic 
bandages and compression stockings; surgical 
thread material; special furniture for medical 
purposes; medical diagnosis and therapeutic 
equipment, medical analytical equipment; medical 
equipment for physiotherapy and physical exercise; 
hot-air vibration equipment for medical purposes, 
spirometers [medical equipment], hearing aids, 
hearing protection equipment, namely tinnitus 
maskers for medical personnel, lamps for medical

שירותים מקצועיים של יעוץ עסקי ויעוץ ניהולי, במיוחד לבתי
מרקחת, רשתות פארם, מרפאות, קליניקות, מרכזי משלוח,
ובמיוחד לניהול מכירות, עלויות ורווחים; עבודת יחסי ציבור;
הסדרת חוזים, עבור אחרים, לרכישה ומכירה של סחורות

ולמתן שירותים; אספקת מידע ניהול עסקי דרך אינטרנט; ניהול
ומינהל עסקים עבור אחרים, במיוחד עבור בתי מרקחת,

רשתות פארם, מרפאות, קליניקות, מרכזי משלוח; יעוץ ארגוני
בנושאים עסקיים; קידום מכירות עבור אחרים; שיווק (מחקר
מכירות); ניהול מצאי; הסדרת קשרים מסחריים ועסקיים, גם
דרך האינטרנט; שירותי השגה עבור אחרים [רכישת סחורות
ושירותים למיזמים אחרים]; שירותי השוואת מחירים עבור

סחורות ושירותים; הכנת ניתוחי עלות-מחיר; הכנת דוחות מצב
חשבון (פונקציות משרד); בדיקה מנהלית בהזמנות; ניהול

חשבונות, פיקוח על תשלומים וביצוע נוהלי גבייה עבור אחרים
(פונקציות משרד); הנהלת חשבונות למערכות הזמנה

אלקטרונית; רישום נתונים (פונקציות משרד) להגשת הזמנות
ולצורך הגשה, ניהול וחיוב של מרשמים אלקטרוניים; ביצוע
ספירות מלאי עבור אחרים; שירותי מכירה קמעונאית דרך

האינטרנט, באמצעות הזמנה בדואר, ואיסוף סחורות למטרות
מכירה לתכשירי טיפוח גוף ויופי, תמרוקים לעור ולשיער,

טוניקים לשיער; תמרוקים, במיוחד תוספים לאמבט, תוספים
למקלחת; סבונים בצורת מוצק ונוזל, במיוחד סבונים רפואיים;
מוצרי בישום, שמנים אתריים, שמנים מבושמים, תכשירים
לניקוי שיניים, צמר גפן, מקלוני כותנה וסחורות מכותנה

למטרות קוסמטיות, מגבונים הספוגים בתחליבים קוסמטיים;
שירותי מכירה קמעונאית דרך האינטרנט, באמצעות הזמנה
בדואר, ואיסוף של סחורות; שירותי מכירה קמעונאית דרך
האינטרנט, באמצעות הזמנה בדואר, ואיסוף של סחורות,
לכלים ומכשירים כירורגיים, רפואיים, דנטליים ווטרינריים,

מכשירי מדידה ללחץ דם, סוכר בדם וכולסטרול, איברים, עיניים
ושיניים מלאכותיים; פריטים אורתופדיים, במיוחד תחבושות
אורתופדיות וגרבוני לחץ; חומרי חוט כירורגיים; ריהוט מיוחד
למטרות רפואיות; ציוד לאבחון רפואי ולטיפול, ציוד אנליזה
רפואית; ציוד רפואי לפיזיותרפיה ולאימון גופני; מכשירי רטט
אוויר חם למטרות רפואיות, ספירומטרים [ציוד רפואי], עזרי

שמיעה, ציוד הגנת שמיעה, דהיינו מסווי טיניטוס לאנשי צוותים
רפואיים, מנורות למטרות רפואיות, מכשירי עיסוי, כפפות עיסוי,
רפידות חימום ושמיכות חימום חשמליות למטרות רפואיות,
קונדומים, כפפות למטרות רפואיות, במיוחד כאלה העשויות
מגומי ומתחליפי גומי, ציוד רחיצה במים למטרות רפואיות,
מיכלים מיוחדים לאחסון, מתן והובלה בטוחה של תרופות,

מכסים מגינים למטרות רפואיות, מיכלים למתן תרופות, דהיינו
בקבוקי תרופות וצנצנות למשחות, סרטים דביקים למטרות
רפואיות, אריגים סטריליים לניתוחים, מדחומים למטרות
רפואיות; הסדרת קשרים מסחריים וכלכליים, גם דרך
האינטרנט; שירותי השגה עבור אחרים [רכישת סחורות
ושירותים למיזמים אחרים]; שירותי השוואת מחירים לגבי
סחורות ושירותים; הכנת ניתוחי עלות-מחיר; פרסום, גם

באינטרנט; פרסום בטלוויזיה; פרסום ברדיו; פרסום בדיוור;
שירותי סוכנות פרסום; הפצת פרסומים; פרסום מקוון באמצעי
תקשורת; שכירת חומר פרסומי ושטחי פרסום, גם באינטרנט;
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purposes, massage apparatus, gloves for massage, 
electrical heating cushions and heating blankets for 
medical purposes, condoms, gloves for medical 
purposes, in particular of rubber and rubber 
substitutes, water bath equipment for medical 
purposes, special containers for storing, 
administering and safely transporting medicines, 
protective covers for medical purposes, containers 
for administering medicines, namely medicine bottles 
and ointment jars, adhesive tapes for medical 
purposes, sterile cloths for operations, thermometers 
for medical purposes; arranging commercial and 
business contacts, also via the Internet; procurement 
services for others [aquisition of goods and services 
for other undertakings]; price comparison services for 
goods and services; preparing cost-price analyses; 
advertising, also on the Internet; television 
advertising; radio advertising; advertising by mailings; 
services of an advertising agency; distribution of 
advertisements; online advertising in communication 
media; rental of advertising material and advertising 
space, also on the Internet; customer acquisition and 
care by means of mailings; demonstrating of goods 
for advertising purposes; presenting goods and 
services, as well as presenting companies, also on 
the Internet and in other communication media; 
compiling goods for others, for presentation and 
sales purposes; distribution of samples for 
advertising purposes; distribution of advertising 
material, in particular flyers, brochures, printed 
matter, samples, posters, magazines, stationery, 
writing utensils, decorations, toys; updating of 
advertising material; writing and publishing 
advertising copy; rental of advertising material; 
arranging advertising contracts for others; advertising 
with promotional literature; window dressing; 
consultancy services for personnel management; 
personnel consultancy; personnel recruitment 
services; stocktaking for others; updating, 
maintaining, organising and collecting data in 
computer databases; performing all services 
mentioned above, also using electronic media and 
the Internet; electronic data storage; storage of data 
in computer databases; assisting in the management 
of industrial or commercial enterprises; all included in 
class 35.

השגת לקוחות וטיפול בהם באמצעות דיוור; הדגמת סחורות
למטרות פרסום; הצגת סחורות ושירותים, כמו גם הצגת
חברות, גם באינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים; איסוף

סחורות עבור אחרים, למטרות תצוגה ומכירה; הפצת דוגמאות
למטרות פרסום; הפצת חומר פרסומי, במיוחד עלונים, חוברות,
דברי דפוס, דוגמאות, כרזות, כתבי עת, מכשירי כתיבה, כלי

כתיבה, קישוטים, צעצועים; עדכון חומר פרסומי; חיבור והוצאה
לאור של טקסטים פרסומיים; שכירת חומר פרסומי; הסדרת
חוזי פרסום עבור אחרים; פרסום באמצעות ספרות של קידום;
עיצוב חלונות ראווה; שירותי יעוץ לניהול כוח אדם; יעוץ כוח

אדם; שירותי גיוס כוח אדם; ביצוע ספירות מלאי עבור אחרים;
עדכון, תחזוקה, ארגון וקיבוץ של נתונים בבסיסי נתונים של
מחשבים; ביצוע כל השירותים הנזכרים לעיל, גם בשימוש
באמצעי התקשורת האלקטרוניים והאינטרנט; אחסון נתונים
אלקטרוניים; אחסון נתונים בבסיסי נתונים של מחשבים; סיוע
בניהול חברות תעשייתיות או מסחריות; הנכללים כולם בסוג

.35

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 23/12/2008, No. 302008081029.7/05 גרמניה, 23/12/2008, מספר 302008081029.7/05

Class: 35 סוג: 35
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Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220060 מספר סימן

Owners

Name: Wyeth Holdings Corporation

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

Identification No.: 680

(Maine 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 three-dimensional image of the package does 
not constitute a part of the mark.

הדמות התלת מימדית של האריזה אינה מהווה חלק מן הסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements; all included in 
class 5.

תוספים דיאטתיים ותזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.
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Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220069 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development of computer programs, in particular in 
the health care field; updating, installation and 
maintenance of computer and database software; 
computer consultancy services; restoration of 
computer data; installation of computer programs; 
copying of computer programs; renting of computer 
software; maintenance of computer software; renting 
of data processing equipment; development of 
computer operating systems; services of a computer 
programmer; performance monitoring and analysis of 
network operation, if included in class 42; 
implementing of computer programs in networks; 
configuring computer networks by means of software, 
security services to protect against illegal network 
access; creating software for Internet portals and 
Internet platforms; designing and maintaining 
websites for others; advice in designing websites and 
web pages, in particular for pharmacies, drugstores, 
doctors' surgeries and clinics; technical project 
management in the IT field; rental of computer 
software; rental of data processing equipment; rental 
of web servers; rental and maintenance of storage 
space for use as websites for others (hosting); 
configuration of computer networks by means of 
software; social scientific consultancy services, in 
particular consultancy services on current trends in 
health and economic policy; conducting medical- 
pharmaceutical research; conducting drug research, 
in particular the development of new medicines and 
forms of administration for others; quality testing of 
medicines for others; certification of medicines for 
others; researching and searching in databases and 
on the Internet for science and research; electronic 
data storage; storage of data in computer databases; 
providing or rental of electronic storage space (web 
space) on the Internet; styling (industrial design); 
editing, formatting and transmitting data on blank 
CDs (premastering); updating, installation, 
maintenance and upgrading of database software; 
scientific analysis of pharmaceutical products; 
scientific and technical consultancy services on the 
licensing of medicines for others; services of 
chemistry laboratories; all included in class 42.

פיתוח תוכניות מחשב, במיוחד בתחום טיפול הבריאות; עדכון,
התקנה ותחזוקה של תוכנות מחשב ובסיס נתונים; שירותי יעוץ
מחשבים; שחזור של נתוני מחשב; התקנה של תוכניות מחשב;

העתקה של תוכניות מחשב; שכירה של תוכנות מחשב;
תחזוקה של תוכנות מחשב; שכירה של ציוד עיבוד נתונים;
פיתוח מערכות הפעלה למחשבים; שירותי מתכנת מחשבים;
ניטור וניתוח ביצוע של תפעול רשת, אם נכלל בסוג 42; יישום
של תוכניות מחשב ברשתות; קביעת תצורת רשתות מחשבים
באמצעות תוכנות, שירותי אבטחה להגנה מפני גישה לא חוקית

לרשת; יצירת תוכנות לפורטלים באינטרנט ולפלטפורמות
אינטרנט; עיצוב ותחזוקה של אתרי רשת עבור אחרים; יעץ

לגבי עיצוב אתרי רשת ודפי רשת, במיוחד עבור בתי מרקחת,
רשתות פארם, מרפאות וקליניקות; ניהול טכני של פרויקטים

בתחום ה-IT; שכירה של תוכנות מחשב; שכירה של ציוד עיבוד
נתונים; שכירה של שרתי רשת; שכירה ותחזוקה של שטח
אחסון לשימוש כאתרי רשת עבור אחרים (אירוח); קביעת

תצורת רשתות מחשבים באמצעות תוכנות; שירותי יעוץ סוציו-
מדעי, במיוחד שירותי יעוץ במגמות עכשוויות במדיניות בריאות
וכלכלה; עריכת מחקר רפואי-רוקחי; עריכת מחקר תרופתי,
במיוחד פיתוח תרופות וצורות יישום חדשות עבור אחרים;
ביצוע בדיקות איכות לתרופות עבור אחרים; אישור תרופות
עבור אחרים; מחקר ובירור בבסיסי נתונים ובאינטרנט למדע
ולמחקר; אחסון נתונים אלקטרוניים; אחסון נתונים בבסיסי
נתונים של מחשבים; אספקה או שכירה של שטחי אחסון

אלקטרוניים (שטחי רשת) באינטרנט; סיגנון (עיצוב תעשייתי);
עריכה, פרמוט והעברה של נתונים ב-CDs ריקים (הכנה

לשכפול); עדכון, התקנה, תחזוקה ושדרוג של תוכנות בסיסי
נתונים; ניתוח מדעי של מוצרים רוקחיים; שירותי יעוץ מדעי
וטכני בנוגע לרישוי תרופות עבור אחרים; שירותי מעבדות

כימיה; הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ג כסלו תשע"א - 25330/11/2010



Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Germany, 23/12/2008, No. 302008081029.7/05 גרמניה, 23/12/2008, מספר 302008081029.7/05

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 25430/11/2010



Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220072 מספר סימן

Owners

Name: Wyeth Holdings Corporation

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

Identification No.: 680

(Maine 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 three-dimensional image of the package does 
not constitute a part of the mark.

הדמות התלת מימדית של האריזה אינה מהווה חלק מן הסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements; all included in 
class 5.

תוספים דיאטתיים ותזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 25530/11/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220081 מספר סימן

WILFLEX

Owners

Name: Polyone Corporation

Address: 33587 Walker Road, Avon Lake, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 35728

(Ohio 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Plastisol inks and water-based inks; all included in 
class 2.

דיו  פלסטיסול ודיו מבוסס-מים;  הנכללים כולם בסוג 2.

כ"ג כסלו תשע"א - 25630/11/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220087 מספר סימן

ZOVIPROTECT

Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

A patch to accelerate the healing of cold sore; all 
included in class 5.

תחבושת לזירוז ההחלמה של הרפס; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 25730/11/2010



Application Date 14/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220092 מספר סימן

SKY AIRCRAFT

Owners

Name: SKY AIRCRAFT

Address: Base Aerienne de Chambley, Onville, France

Identification No.: 800207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building, assembling, fitting-out, repair, maintenance, 
upkeep, technical servicing for aircrafts; maintenance 
in operational condition by replacing parts or 
equipments not existing at the date of original design 
(retrofit) of aircraft (maintenance and repair); all 
included in class 37.

בנייה, הרכבה, ציוד, תיקון, אחזקה, תחזוקה, שירות טכני לכלי
טיס; תחזוקה במצב תפעולי באמצעות החלפת חלקים או ציוד
שלא היו קיימים בזמן העיצוב המקורי (שיפור ציוד) של כלי טיס

(תחזוקה ותיקון); הנכללים כולם בסוג 37.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

France, 15/10/2008, No. 083604962 צרפת, 15/10/2008, מספר 083604962

Class: 37 סוג: 37

כ"ג כסלו תשע"א - 25830/11/2010



Application Date 14/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220096 מספר סימן

SKY AIRCRAFT

Owners

Name: SKY AIRCRAFT

Address: Base Aerienne de Chambley, Onville, France

Identification No.: 800207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by air; aircrafts; all included 
in class 12.

מתקנים לניידות אווירית; כלי טיס; הנכללים כולם בסוג 12.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

France, 15/10/2008, No. 083604962 צרפת, 15/10/2008, מספר 083604962

Class: 12 סוג: 12

כ"ג כסלו תשע"א - 25930/11/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220101 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
preparations for medical purposes; chemical 
products for medical and veterinary purposes; 
biological products for medical and veterinary 
purposes; medical care products for skin or mouth; 
medicines for medical and veterinary purposes; 
medicine sets [filled], drug sets [filled]; ointments for 
pharmaceutical purposes; tinctures for medical 
purposes; dietetic products for medical and 
veterinary purposes; baby food; medicinal foods 
adapted for medical purposes; medical teas; medical 
beverages; dietary supplements and chewing gums 
for medical purposes; dietary supplements and 
dietetic foods for non-medical purposes based on 
fruit or vegetable concentrates, fats, fatty acids, with 
addition of vitamins, mineral nutrients, trace 
elements, either singly or in combination, as well as 
based on carbohydrates, dietary fibre, with addition 
of vitamins, mineral nutrients, trace elements, either 
singly or in combination; dietetic beverages for non-
medical purposes; vitamin and multivitamin 
preparations; mineral nutrients and mineral nutrient 
preparations for medical purposes; medicated 
confectionery, in particular chest and cough 
lozenges; smoking cessation remedies; diagnostic 
remedies for medical purposes; test strips for 
diabetes, for pregnancy tests and for cholesterol 
tests; sticking plasters and bandaging materials; 
cotton wool for medical purposes; sanitary articles for 
women, namely sanitary towels, panty liners, 
tampons, sanitary pants; diapers for incontinence; 
adhesives for dentures; material for stopping teeth 
and impression materials for dental purposes; dental 
cements; disinfectants for sanitary purposes; 
detergents for medical, veterinary, biological and 
chemical purposes for laboratories, pharmacies and 
doctors' surgeries; substances used in chemical 
analysis for medical purposes, in particular reagents, 
reference solutions, indicators and nutrient media; air 
fresheners; yeast and yeast preparations for 
pharmaceutical purposes; glucose for medical 
purposes; pastilles for pharmaceutical purposes; all 
included in class 5.

מוצרים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות
רפואיות; מוצרים כימיים למטרות רפואיות ווטרינריות; מוצרים
ביולוגיים למטרות רפואיות ווטרינריות; מוצרי טיפול רפואי לעור

או לפה; תרופות למטרות רפואיות ווטרינריות; ערכות
תרופתיות [מלאות], ערכות סמי מרפא [מלאות]; משחות

למטרות רוקחיות; תמציות למטרות רפואיות; מוצרים דיאטטיים
למטרות רפואיות ווטרינריות; מזון לתינוקות; מזונות תרופתיים
המותאמים למטרות רפואיות; תה רפואי; משקאות רפואיים;
תוספים תזונתיים וגומי לעיסה למטרות רפואיות; תוספים
תזונתיים ומזון דיאטטי למטרות לא-רפואיות המבוססים על

רכזי פרי או ירק, שומנים, חומצות שומניות, בתוספת ויטמינים,
חומרים מזינים מינרליים, יסודות קורט, בין בנפרד או בצירופים,

כמו גם כאלה המבוססים על פחמימות, סיבים תזונתיים,
בתוספת ויטמינים, חומרים מזינים מינרליים, יסודות קורט, בין
בנפרד או בצירופים; משקאות דיאטטיים למטרות לא-רפואיות;
תכשירי ויטמינים ומולטי-ויטמינים; חומרים מזינים מינרליים
ותכשירי חומרים מזינים מינרליים למטרות רפואיות; ממתקים
מכילי תרופה, במיוחד לכסניות לחזה ולשיעול; חומרי מרפא
להפסקת עישון; חומרי מרפא דיאגנוסטיים למטרות רפואיות;
רצועות בדיקה לסוכרת, לבדיקות הריון ולבדיקות כולסטרול;
פלסטרים דביקים וחומרי חבישה; צמר גפן למטרות רפואיות;
מוצרי היגיינה לנשים, דהיינו מגבונים היגייניים, תחתוניות,
טמפונים, תחבושות סניטריות; חיתולים לחוסר שליטה

בהפרשות גוף; דבק לשיניים תותבות; חומרי מילוי לשיניים
וחומרי הטבעה למטרות דנטליות; צמנטים דנטליים; חומרי
חיטוי למטרות סניטריות; דטרגנטים למטרות רפואיות,

וטרינריות, ביולוגיות וכימיות למעבדות, בתי מרקחת ומרפאות;
גורמים המשמשים בניתוח כימי למטרות רפואיות, במיוחד

ריאגנטים, תמיסות רפרנס, אינדיקאטורים ואמצעי חומר מזין;
מרענני אוויר; שמרים ותכשירי שמרים למטרות רוקחיות;

גלוקוזה למטרות רפואיות; טבליות למטרות רוקחיות; הנכללים
כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ג כסלו תשע"א - 26030/11/2010



Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Germany, 23/12/2008, No. 302008081029.7/05 גרמניה, 23/12/2008, מספר 302008081029.7/05

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 26130/11/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220103 מספר סימן

TASPIANCE

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of type 
2 diabetes, metabolic disorders and cardiovascular 
diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסוכרת מסוג 2, הפרעות מטבוליות
ומחלות קרדיוווסקולריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 26230/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220129 מספר סימן

רב בריח

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Security locks against breaking in, locks, lock goods, 
also including lock cases, lock cylinders, striking 
plates, keys and key blanks, bolts, locks bolts, door 
bolts, mortise locks, padlocks, padlock hasps, safety 
chains, key rings, boxes, identifY plates, king-pin 
locks, trailer hitch locks, shipment container locks; 
safes, frames, hinges and handles; door closers not 
electric; emergency and panic devices for doors and 
windows; parts and accessories for all the aforesaid 
goods; articles for use by locksmiths in the repair and 
preparation of locks and keys; all the aforesaid goods 
being of metal or predominantly of metal; small items 
of metal hardware; Hardware for buildings; Aluminum 
products; windows and shutters of metal; fixing 
products; metal building materials; pipes and tubes of 
metals; goods of common metal not included in other 
classes; sliding door and window pulls; window 
handles; catches and shell pulls; door knobs; door 
handles; escutcheons; back plates; main door 
handles; handles for drawers; tube handles; fixing 
and shoeing for construction carpentry; fixing and 
shoeing made of aluminum; Metallic materials for use 
in building, civil engineering and construction; 
scaffolding, access scaffolding, metal forms, 
supports, formwork, forming and shoring systems; 
building elements; safety barriers; wall forms, column 
forms and beam forms all goods included in class 6.

מנעולי בטחון נגד פריצה, מנעולים, ציוד נעילה גם כולל מחזיקי
מנעולים, צילינדרים למנעולים, סרט משקוף, מפתחות וגלמים
למפתחות, בריחים, בריחי דלת, בריחי מנעול, מנעולים חבויים,
מנעולי תלי, אזני תליה ומגיני מנעולי תלי, שרשראות בטחון,

מחזיקי מפתחות, קופסאות, לוחיות זיהוי, מנעול לנתמך, מנעול
לנגרר, מנעולים לקונטיינרים, כספות, משקופים, צירים וידיות;
סוגרים לדלת לא חשמליים; מתקני חירום ולבהילות עבור

דלתות וחלונות; חלקים לכל הסחורות הנ"ל; פריטים לשימוש
על ידי מנעולים במהלך תיקון והתקנות מנעולים ומפתחות; כל
הטובין לעיל הנם ממתכת או בעיקרם ממתכת; פריטי חומרה
קטנים ממתכת; חומרה לבניה; מוצרי אלומיניום; חלונות

ותריסים ממתכת; מוצרי פרזול; חומרי בניה ממתכת; צינורות
ואבובים ממתכת; מוצרים ממתכת פשוטה אשר אינם נכללים
בסוגים אחרים; מושכי דלתות הזזה וחלונות; ידיות לחלונות;
ידיות, תופסנים, מושכי צדפה; כפתורי בליטה לדלת; ידיות
לדלת; כיסויי מנעולים, לוחיות אחוריות; ידיות לדלת ראשית;

ידיות למגירה; אבובי ידיות; פרזול לנגרות בניין; פרזול
אלומיניום; חומרים ממתכת לשימוש בבניה, בהנדסה אזרחית
ובקונסטרוקציה; פיגומים, מערכות פיגומי גישה, מערכות
תבניות ממתכת, מערכות תמיכה, מערכות כלים המעניקות
צורה; גורמי בניה, מחסומי בטיחות, תבניות לקיר, תבניות

לעמודים ובתבניות לקורות; הנכללים כולם בסוג 6.

כ"ג כסלו תשע"א - 26330/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220130 מספר סימן

רב בריח

Ownersבעלים

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

Address: קרית רב בריח, P.O.B. 637, יבנה, ישראל 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric, electronic and electromechanical locks and 
lock goods, also including electronic lock cylinders, 
electric striking plates, door magnets, electronic keys, 
key cards, also including electronic or magnetic 
access control cards and smart cards, and key card 
readers; also including electronic or magnetic access 
control card readers and smart card readers; units for 
programming locks, lock cylinders, keys, key cards 
and key card readers; electromechanical and electro 
hydraulical door openers, door closers and door 
operators; electric and electro mechanical door and 
window hardware; electronic and magnetic sensors; 
apparatus and instruments for 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; 
magnetic data carriers and computer software; all 
included in class 9

מנעולים וציוד נעילה חשמליים, אלקטרוניים ואלקטרו מכאניים,
הכוללים גם צילינדרים למנעולים אלקטרונים; משטחים
חשמליים בולטים, מגנטים לדתות, מפתחות אלקטרוניים,
כרטיסי מפתח הכוללים גם קוראי כרטיסים אלקטרוניים או

מגנטים לבקרת גישה וקוראי כרטיסים חכמים; יחידות לתכנות
מנעולים, צילינדרים לנעילה, מפתחות, כרטיסי מפתח, וקוראי
כרטיסי מפתח; פותחי דלתות, סוגרי דלתות ומפעילי דלתות
אלקטרו מכאניים, ואלקטרו הידראוליים, חומרה חשמלית
ואלקטרו מכאנית לדלתות ולחלונות; חיישנים אלקטרוניים
ומגנטיים; התקנים ומכשירים לאיתות ולבדיקה הכוללים גם
בדיקה ו/או בקרה על תנועת אנשים, כניסה ויציאה מבניינים,
ודרך דלתות ושערים ו/או לשימוש במנעולים; כרטיסי זיהוי
מגנטיים ואלקטרוניים; נשאי נתונים מגנטיים ותוכנת מחשב;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 26430/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220131 מספר סימן

רב בריח

Ownersבעלים

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

Address: קרית רב בריח, P.O.B. 637, יבנה, ישראל 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine and machine tools; Key Cutting machines; 
Key duplicators; parts and fittings for the aforesaid 
goods; Hoists included in class 7, pulley blocks and 
parts thereof; Hydraulic door closers; hydraulic floor 
closers; hydraulic door controls; hydraulic door 
holder/stops; hydraulic door coordinators comprising 
door closers and door holders; hydraulic floor 
coordinators comprising floor closers and floor 
holders; key duplicating machines; and parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 7

מכונות וכלים למכונות; מכונות לחיתוך מפתחות; מכפילי
מפתחות; חלקים לכל הסחורות הנ"ל; מנופים הנכללים בסיווג
7, גלגלות וחלקיהם; סוגרי דלתות הידרואליים; סוגרי רצפה
הידראוליים; בקרי דלתות הידראוליים; מחזיקי/סוגרי דלתות
הידראוליים; מתאמי דלתות הידראוליים הכוללים סוגרי דלתות
ומחזיקי דלתות מתאמי רצפה הידראוליים הכוללים סוגרי רצפה
ומחזיקי רצפה; מכונות לשכפול מפתחות; חלקים ומתאמים

עבור כל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסיווג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 26530/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220132 מספר סימן

רב בריח

Ownersבעלים

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

Address: קרית רב בריח, P.O.B. 637, יבנה, ישראל 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Windows, and shutters made of wood or plastic; 
Locks made of wood; Locks made of plastic; Non-
metallic Locks; Non-metallic Furniture locks; 
Non¬metallic Locks for vehicles; Cylinders made of 
non-metallic materials; bolts of non-metallic 
materials; Tumblers of non-metallic materials; Lock 
bolts, not of metal; Non-metallic Keys. non-metallic 
hasps; Non-metallic striking plates; Lockers; Fire 
resistant lockable containers; Curtains, shutters, 
shades, partitions and blinds made of wood, PYC 
and vinyl and accessories for use with all the above; 
all included in class 20.

חלונות ותריסים העשויים עץ או פלסטיק; מנעולים מעץ;
מנעולים מפלסטיק; מנעולים שאינם עשויים ממתכת; מנעולים
לרהיטים שאינם עשויים ממתכת; מנעולים לרכב שאינם עשויים
ממתכת; צילינדרים שאינם עשויים ממתכת; בריחים שאינם
עשויים ממתכת; קפיץ הסרט המהדק של מנעול שאינו עשוי
ממתכת; בריחי מנעולים שאינם עשויים ממתכת; מפתחות
שאינם עשויים ממתכת; מגיני מנעולי תלי שאינם עשויים

ממתכת; סרטי משקוף שאינם עשויים ממתכת; לוקרים; מיכלים
ננעלים חסיני אש; וילונות, תריסים, צלונים, מסכים, ומחיצות
העשויים עץ או פלסטיק וחלקים לכל הסחורות הנ"ל; כולם

כלולים בסיווג 20.

כ"ג כסלו תשע"א - 26630/11/2010



Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220137 מספר סימן

COFFERRO

Ownersבעלים

Name: EUROSTANDART LTD. שם: יורוסטנדרט בע"מ

Address: meshek 40, Kfar Truman, 73150, Israel meshek 40, Kfar Truman, 73150, Israel : כתובת

Identification No.: 513428490מספר זיהוי: 513428490

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffe, tea, cocoa and artificial coffee; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר ותחליפי קפה; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 26730/11/2010



Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220163 מספר סימן

Owners

Name: COLAVITA S.p.A.

Address: Via Laurentina Km. 23,00, Pomezia (Rome), 
00040, Italy

Identification No.: 800218

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oils, seed oils and products derived from olive 
oil, meat, fish, fruits and vegetables, cooked and 
preserved foods in oil and vinegar, jam and 
marmalade, dairy products, cheese ; all included in 
class 29.

שמני זית, שמנים מגרעינים ומוצרים המופקים משמן זית, בשר,
דגים, פירות וירקות, מזון מבושל ומזון משומר בשמן ובחומץ,

ריבה ומרמלדה, מוצרי חלב, הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 26830/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220187 מספר סימן

EAU FORTE

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery products, perfumes, eaux de 
toilette, essentials oils for personal use, hair lotions, 
perfumed gels and lotions for face and body care, 
deodorants for personal use, bath gels, before-shave 
and after-shave balms and lotions; all in class 3.

סבונים, מוצרי פרפומריה, בשמים, או דה טואלט, שמנים
ארומטיים לשימוש אישי, קרם לחות לשיער, ג'לים מבושמים
וקרמים מבושמים לגוף ולפנים, דיאודורנטים לשימוש איש, ג'ל

אמבט, תרחיצים וקרמים לפני ואחרי גילוח; הכל בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 12/11/2008, No. 77/612827 ארה"ב, 12/11/2008, מספר 77/612827

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 26930/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220192 מספר סימן

Owners

Name: GRANDS MOULINS DE PARIS

Address: 99 rue Mirabeau, Ivry Sur Seine, 94200, France

Identification No.: 70337

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Breads; all included in class 30. לחמים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 27030/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220194 מספר סימן

LE PAIN HÉRITAGE

Owners

Name: GRANDS MOULINS DE PARIS

Address: 99 rue Mirabeau, Ivry Sur Seine, 94200, France

Identification No.: 70337

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Breads; all included in class 30. לחמים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 27130/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220197 מספר סימן

MASCUS

Owners

Name: Alma Media Interactive Oy

Address: Aleksanterinkatu, 9, Helsinki, Finland

Identification No.: 70338

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Offering advertising space and statistics; business 
management; business administration; office 
functions; retail services and electronic retail 
services, namely the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in 
international class 35.

הצעת מקום פרסום וסטטיסטיקה; ניהול עסקים; טיפול
בעסקים; תפקידי משרד; שירותים קמעוניים ושירותים קמעוניים
אלקטרוניים, דהיינו ליקוט, לתועלת אחרים, מגוון של סחורות
(מלבד הובלה שלהם), המאפשרים ללקוחות לצפות ולרכוש

בנוחיות טובין אלו בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 27230/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220198 מספר סימן

MASCUS

Owners

Name: Alma Media Interactive Oy

Address: Aleksanterinkatu, 9, Helsinki, Finland

Identification No.: 70338

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic bulletin board services; providing access 
to databases; providing telecommunication channels 
for teleshopping services; computer aided 
transmission of messages and images; all included in 
class 38.

שירותי לוח מודעות אלקטרוני; אספקת גישה למאגרי נתונים;
אספקת ערוצים עבור שירותי קניות בטלוויזיה; העברת הודעות

ודמויות באמצעות מחשב; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 27330/11/2010



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220199 מספר סימן

MASCUS

Owners

Name: Alma Media Interactive Oy

Address: Aleksanterinkatu, 9, Helsinki, Finland

Identification No.: 70338

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, newspapers, magazines and printed 
advertisments; all included in class 16.

דברי דפוס, עיתונים, כתבי-עת ופרסומים מודפסים; הנכללים
כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 27430/11/2010



Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220206 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

כ"ג כסלו תשע"א - 27530/11/2010



Application Date 22/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220233 מספר סימן

MAMAS & PAPAS

Owners

Name: Mamas & Papas (Holdings) Limited

Address: Colne Bridge Road, Huddersfield, West 
Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 800222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services namely the sale of 
nursery goods, maternity wear and other products for 
babies, infants and children through wholesale or 
retail outlets, mail order catalogues, internet 
websites, television shopping channels or factory 
based outlets; the bringing together of a variety of 
nursery and other products for babies and children  
to enable customers to view and purchase such 
goods in a wholesale or retail outlet, through a mail 
order catalogue, by means of an internet website, 
through a television shopping channel, or at a factory 
based outlet selling goods from more than one 
source; all included in class 35.

שירותי סיטונאות וקימעונאות דהיינו מכירה של סחורות חדר
ילדים, בגדי הריון ומוצרים אחרים עבור תינוקות, פעוטות וילדים

באמצעות חנויות עודפים סיטונאיים וקימעונאיים, קטלוגים
להזמנה בדואר, אתרי אינטרנט, ערוצי קנייה בטלוויזיה או

חנויות עודפים של מפעל; הבאה ביחד של מגוון של מוצרי חדר
ילדים ומוצרים נוספים עבור תינוקות וילדים כדי לאפשר
ללקוחות לראות ולרכוש סחורות אלה בחנויות עודפים

סיטונאיים או קמעונאיים, באמצעות קטלוגים להזמנה בדואר,
באמצעות אתר אינטרנט, דרך ערוץ קנייה בטלוויזיה, או

בחנויות עודפים הממוקמים במפעל המוכרים סחורות מיותר
ממקור אחד; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 27630/11/2010



Application Date 24/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220247 מספר סימן

SILK GLAM

Owners

Name: L'Oreal

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

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products and make-up preparations; all 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותכשירי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 27730/11/2010



Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220268 מספר סימן

לוח אורבונד ירוק

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Gypsum board that is moisture and water repellent in 
green colour; all included in class 19.

לוח גבס בצבע ירוק עמיד מים דוחה רטיבות; הנכללים כולם
בסוג 19.

כ"ג כסלו תשע"א - 27830/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220286 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Alarm systems; all included in class 9. מערכות אזעקה, הכל על פי הסוג המצויין בסיווג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 27930/11/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220294 מספר סימן

SMARTBUTLER

Ownersבעלים

Name: JayBee Systems Ltd. שם: ג'י. בי. מערכות בע"מ

Address: כתובת : ת.ד. 71011, ירושלים, 91710, ישראל

Identification No.: 511891277מספר זיהוי: 511891277

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for business management, 
business administration within hotels and/or other 
commercial or industrial entities; computer software 
for supporting and facilitating communication within 
all types of hotels and/or commercial or industrial 
entities, among their employees, management, 
guests and/or customers; software for facilitating and 
assisting in the business operation of such hotels 
and/or commercial or industrial entities including in 
assisting the improvenet of work standards, 
processes and management of all customer services; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב לניהול עסקים, לאדמיניסטרציה עסקית בבתי
מלון ו/או בגופים מסחריים או תעשייתיים; תוכנת מחשב

לתמיכה ולסיוע בתקשורת בין עובדים, מנהלים, אורחים ו/או
לקוחות של כל סוגי המלונות ו/או גופים תעשייתיים או מסחריים
אחרים; תוכנת מחשב לסיוע וקידום הניהול העסקי של מלונות
ו/או גופים תעשייתיים או מסחריים, לרבות סיוע בשיפור נורמות
ורמת העבודה, וניהול ועיבוד כל השירותים הניתנים ללקוחות;

כולם כלולים בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 28030/11/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220306 מספר סימן

I3D

Ownersבעלים

Name: ELCAM MEDICAL AGRICALTURAL 
COPPERATIVE SOCIETY LTD.

שם: אלכם מדיקל אגש"ח בע"מ

Address: כתובת : ישראל

Identification No.: 57003708מספר זיהוי: 57003708

חברה פרטית

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatuses, devices and methods for administration 
and/or delviery of medications; all included in class 
10.

מכשור, התקנים ואמצעים למתן ו/או הולכת תרופות; הנכללים
כולם בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 28130/11/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220338 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products, namely, skin cleansing and 
skin care preparations; hair care preparations; body 
and skin creams, lotions and moisturizers; all 
included in class 3.

מוצרי טיפול אישי, דהיינו, תכשירים לניקוי העור וטיפול בעור;
תכשירים לטיפול בשיער; קרמים, תחליבים ומלחלחים לגוף

ועור; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 28230/11/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220339 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products, namely, skin cleansing and 
skin care preparations; hair care preparations; body 
and skin creams, lotions and moisturizers; all 
included in class 3.

מוצרי טיפול אישי, דהיינו, תכשירים לניקוי העור וטיפול בעור;
תכשירים לטיפול בשיער; קרמים, תחליבים ומלחלחים לגוף

ועור; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 28330/11/2010



Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220369 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Richard Morise Benita שם: ריצ'ארד מוריס בניטה

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

Identification No.: 32709195מספר זיהוי: 32709195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 65231, Israel

שם: שרית לומברוזו-לוי, עו"ד

כתובת : רח' שינקין 22, תל אביב, 65231, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

chicken grill restaurant; all included in class 43. מסעדת גריל עופות; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 28430/11/2010



Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220381 מספר סימן

Owners

Name: Banco De oro Universal Bank

Address: 3815 Sen. Gil Puyat Avenue, P.O.B. F/2 BOD 
Building, Metro Manila, Makati City, 1209, corner Paseo 
de Roxas Avenue, Philippines

Identification No.: 70348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking services, remittance services; all included in 
class 36.

שירותי בנקאות ושירותי העברת כסף ; הנכללים כולם בסוג 36

כ"ג כסלו תשע"א - 28530/11/2010



Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220412 מספר סימן

CIBA VISION FIRST

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services for consumers, 
professionals and support staff in the eye care field; 
all included in class 41.

שירותי חינוך ואימון לצרכנים, לצוות מקצועי ולצוות תמיכה
בתחום הטיפול בעין; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 28630/11/2010



Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220444 מספר סימן

Owners

Name: The Colomer Group Spain, S.L.

Address: WTC Almeda Park, c/Tirso de Molina, 40, 
08940 Cornella de Llobregat Barcelona,, Spain

Identification No.: 800240

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair lotions, hair care products, hair care 
preparations, hair care treatments, shampoos, 
conditioners, hair masks, hair sprays, hair perms, 
hair gels; all included in class 3.

תרחיצי שיער, מוצרי טיפוח לשיער, תכשירי טיפוח לשיער,
טיפולי טיפוח לשיער, שמפו, קונדישנר, מסכות לשיער, ספרי
לשיער, מסלסלים לשיער, ג'ל לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 28730/11/2010



Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220500 מספר סימן

FLYER

Owners

Name: Biketec AG

Address: Industrie Neuhof 9, Kirchberg, 3422, 
Switzerland

Identification No.: 800241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycle; bicycle parts and bicycle accessories; all 
included in class 12.

אופניים; חלקים ואביזרים עבור אופנים; הנכללים כולם בסוג
.12

כ"ג כסלו תשע"א - 28830/11/2010



Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220512 מספר סימן

UMICORE

Owners

Name: UMICORE

Address: Rue du Marais 31, Brussels, Belgium

Identification No.: 52505

(Societe Anonyme)

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Motors and engines, except for land vehicles; motor 
and engine exhaust systems comprised of pipes, 
collector and muffler, air filters for engines and anti-
pollution devices for motor and engines in the nature 
of catalyzers for catalytic emission control; parts of 
mtotors and engines, namely catalytic exhaust-gas 
converters; individual components of emission 
control systems for vehicles, namely, catalytic 
converters, parts of motors and engines, namely, 
exhaust gas filters and air particle filters; all included 
in class 7.

מכונות מניעות ומנועים, פרט לכלי רכב יבשתיים; מערכות
פליטה למכונה מניעה ומנוע, המורכבות מצינורות, אגרן ועמם
פליטה, מסנני אוויר למנועים והתקני אנטי זיהום למכונות
מניעות ולמנועים מסוג של זרזים לסינון מזרזי פליטה; חלקי

מכונות מניעות ומנועים, דהיינו, מזרזי ממירי גז פליטה; רכיבים
מיוחדים למערכות בקרת פליטה לכלי רכב, דהיינו, ממירי
מזרזים, חלקי מכונות מניעות ומנועים, דהיינו, פילטרים גז

פליטה וחלקיקי מסנני אוויר; הנכללים כולם בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 13/03/2009, No. 1177882 בנלוקס, 13/03/2009, מספר 1177882

Class: 7 סוג: 7

כ"ג כסלו תשע"א - 28930/11/2010



Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220513 מספר סימן

UMICORE

Owners

Name: UMICORE

Address: Rue du Marais 31, Brussels, Belgium

Identification No.: 52505

(Societe Anonyme)

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; anti-dazzle device for vehicles; 
apparatus for exhausting gases; apparatus for 
filtering gases; vehicles headlights; parts of air 
conditioning installation; all included in class 11.

התקני תאורה; התקני אנטי-סינוור לכלי רכב; התקנים למיצוי
גזים; פנסים קדמיים לכלי רכב; חלקים של התקני מיזוג אויר;

הנכללים כולם בסוג 11.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 13/03/2009, No. 1177882 בנלוקס, 13/03/2009, מספר 1177882

Class: 11 סוג: 11

כ"ג כסלו תשע"א - 29030/11/2010



Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220541 מספר סימן

OLD JAFFA

Ownersבעלים

Name: JEHUDA MALKI שם: יהודה מלכי

Address: P.O.B. 46, Beit Dagan, 50250, Israel כתובת : ת.ד. 46, בית דגן, 50250, ישראל

Identification No.: 009585092מספר זיהוי: 009585092

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

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; 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; הכל נכלל בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 29130/11/2010



Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220542 מספר סימן

OLD JAFFA

Ownersבעלים

Name: JEHUDA MALKI שם: יהודה מלכי

Address: P.O.B. 46,  ,ישראל50250בית דגן , כתובת : ת.ד. 46, בית דגן, 50250, ישראל

Identification No.: 009585092מספר זיהוי: 009585092

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים, ריבות, מרקחות,
לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב, שמני ושומני מאכל; הכל

נכלל בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 29230/11/2010



Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220551 מספר סימן

avast !

Owners

Name: ALWIL Software a.s.

Address: Prubezna 76, Praha (Prague), 10000, Czech 
Republic

Identification No.: 70372

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Anti virus computer software; included in class 9. תוכנת מחשב אנטי וירוס; הנכללת בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 29330/11/2010



Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220552 מספר סימן

SILVERLIGHT

Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: Redmond, Washington, U.S.A.

Identification No.: 9937

(Washington 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer software for browsing the internet and 
private networks, and for enhancing the abilities of 
web browser software; computer software for viewing 
and listening to video, animation and audio; computer 
software for creating and authoring of web-based 
applications, video, animation and audio; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב לגלישה באינטרנט ורשתות תקשורת פרטיות,
ועבור הגברת יכולות של תוכנת גלישה באינטרנט; תוכנת
מחשב לצפייה ושמיעת וידאו, אנימציה ואודיו; תוכנת מחשב
ליצירה והצעה של אפליקציות מבוססות אינטרנט, וידאו,

אנימציה ואודיו; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 29430/11/2010



Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220563 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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 
cigareete paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק, גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לגלגול סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרות,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, "קריקט"; סנוס (טבק ללא עשן);
תחליפי טבק (לא למטרות רפואיות); חפצי מעשנים, לרבות ניר
לגלגול סיגריות ושפופרות, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק,
קופסאות לסיגריות ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לגלגול

סיגריות, מצתים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Switzerland, 06/04/2009, No. 53833/2009 שוויץ, 06/04/2009, מספר 53833/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג כסלו תשע"א - 29530/11/2010



Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220581 מספר סימן

OLD JAFFA

Ownersבעלים

Name: JEHUDA MALKI שם: יהודה מלכי

Address: P.O.B. 46,  ,ישראל50250בית דגן , כתובת : ת.ד. 46, בית דגן, 50250, ישראל

Identification No.: 009585092מספר זיהוי: 009585092

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

כ"ג כסלו תשע"א - 29630/11/2010



Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220631 מספר סימן

MIYA

Owners

Name: Miya Luxembourg Holdings Sarl, Luxembourg, 
Zweigniederlassung Zug (Miya Luxembourg Holdings 
Sarl, Luxembourg, branch Zug)

Address: c/o KPMG AG Landis+ Gyr - Strasse 1, Zug, 
6300, Switzerland

Identification No.: 800250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Construction, reconstruction, preservation, extending 
the life span, repair and maintenance of systems for 
water distribution and supply and systems for water 
treatment, including municipal water infrastructures; 
consulting services for all the above; all included in 
class 37.

הקמה, שיפוץ, שימור, הארכת חיים, תיקון ותחזוקה של
מערכות להפצה ואספקה של מים, ושל מערכות לטיפול במים,
לרבות תשתיות מים מוניציפליות; שירותי ייעוץ בנוגע לכל הנ"ל;

הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג כסלו תשע"א - 29730/11/2010



Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220641 מספר סימן

MIYA

Owners

Name: Miya Luxembourg Holdings Sarl, Luxembourg, 
Zweigniederlassung Zug (Miya Luxembourg Holdings 
Sarl, Luxembourg, branch Zug)

Address: c/o KPMG AG Landis+ Gyr - Strasse 1, Zug, 
6300, Switzerland

Identification No.: 800250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development, design and engineering services in 
relation to the construction, operation and 
maintenance of systems for water distribution and 
supply and systems for water treatment, including 
municipal water infrastructures, and in relation to 
enhancing the efficiency of water infrastructures and 
reduction and prevention of water loss and energy 
loss in water infrastructure; monitoring, detection, 
and prevention of leaks in systems for water 
distribution and supply, and systems for water 
treatment, including in municipal water 
infrastructures; monitoring, detection, and prevention 
of contaminants in systems for water distribution and 
supply, and systems for water treatment, including in 
municipal water infrastructures; measuring and 
monitoring of water consumption; measuring and 
monitoring of water loss and energy loss in systems 
for water distribution and supply, and systems for 
water treatment, including in municipal water 
infrastructures; water preservation in systems for 
water distribution and supply, and systems for water 
treatment, including in municipal water 
infrastructures; examination, analysis and 
assessment of water contents and water quality; 
review, analysis and assessment of systems for 
water distribution and supply, and of systems for 
water treatment, including municipal water 
infrastructures; consulting services for all the above; 
all included in class 42.

פיתוח, תכנון ושירותים הנדסיים, בנוגע להקמה, הפעלה
ותחזוקה של מערכות להפצה ואספקה של מים, ומערכות
לטיפול במים, לרבות תשתיות מים מוניציפליות, ובנוגע

להגברת היעילות בתשתיות מים והפחתה ומניעה של אבדן
מים ואנרגיה בתשתיות מים; ניטור, איתור ומניעה של דליפת
מים במערכות להפצה ואספקה של מים, ובמערכות לטיפול

במים, לרבות בתשתיות מים מוניציפליות; ניטור, איתור ומניעה
של מזהמים במים במערכות להפצה ואספקה של מים,

ובמערכות לטיפול במים, לרבות תשתיות מים מוניציפליות;
מדידה וניטור של צריכת מים; מדידה וניטור של אבדן מים

ואבדן אנרגיה במערכות להפצה ואספקה של מים, ובמערכות
לטיפול במים, לרבות בתשתיות מים מוניציפליות; שימור מים
במערכות להפצה ואספקה של מים, ובמערכות לטיפול במים,
לרבות בתשתיות מים מוניציפליות; בדיקה, ניתוח והערכה של
הרכב המים ואיכות מים; בחינה, ניתוח והערכה של מערכות
להפצה ואספקה של מים, ומערכות לטיפול במים, לרבות
בתשתיות מים מוניציפליות; שירותי ייעוץ בנוגע לכל הנ"ל;

הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 29830/11/2010



Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220652 מספר סימן

אנג'לה עיצובים

Ownersבעלים

Name: Beny Chay Miracor שם: בני חי מיראכור

Address: כתובת : רחוב רוטשילד 75/7, כפר סבא, 44201, ישראל

Identification No.: 302062047מספר זיהוי: 302062047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Grundstein, Adv.

Address: Moshe Aviv Tower, 7 Jabotinsky St.t., Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: אלי גרונדשטיין, עו"ד

כתובת : מגדל משה אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ג כסלו תשע"א - 29930/11/2010



Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220656 מספר סימן

TARGETRAINING

Ownersבעלים

Name: Lior Shenhav שם: ליאור שנהב

Address: 16 Habaal Shem Tov St., Holon, 58302, Israel כתובת : רחוב הבעל שם טוב 16, חולון, 58302, ישראל

Identification No.: 32180242מספר זיהוי: 32180242

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training and sporting activities ; all 
included in class 41.

הענקת אימונים ופעילות ספורט; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 30030/11/2010



Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220657 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Lior Shenhav שם: ליאור שנהב

Address: 16 Habaal Shem Tov St., Holon, 58302, Israel כתובת : רחוב הבעל שם טוב 16, חולון, 58302, ישראל

Identification No.: 32180242מספר זיהוי: 32180242

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training and sporting activities ; all 
included in class 41.

הענקת אימונים ופעילות ספורט; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 30130/11/2010



Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220681 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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,
בסוכרת ובהפרעות מטבוליות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 30230/11/2010



Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220682 מספר סימן

FERROGRAD FOLIC

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals for the treatment and prevention of 
anemia and folic acid deficiency; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של אנמיה וחוסר בחומצה
פולית;; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 30330/11/2010



Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220683 מספר סימן

FERROGRADUMET

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, dietary 
supplements; vitamin supplements; mineral 
supplements; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים שהם תוספים תזונתיים; תוספי ויטמינים;
תוספי מינרלים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 30430/11/2010



Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220711 מספר סימן

KREMLIN STANDART

Owners

Name: Nekommercheskoe partnerstvo Istoriko-
kulturny tsentr "KREMLEVSKIY STANDART"

Address: str.1, 48-50, Ozerkovskaya, Moscow RU-
115054, Russian Federation

Identification No.: 70400

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; Arak [arrack]; Brandy; Wine; Piquette; 
Whisky; Anisette [liqueur]; Kirsch; Vodka; Gin; 
Digesters [liqueurs and spirits]; Cocktails; Anise 
[liqueur]; Curacao; Liqueurs; Alcoholic beverages, 
except beer; Alcoholic beverages containing fruit; 
Spirits [beverages]; Distilled beverages; Hydromel 
[mead]; Peppermint liqueurs; Bitters; Rum; Sake; 
Cider; Perry; Rice alcohol; Alcoholic extracts; Fruit 
extracts, alcoholic; Alcoholic essences; all included in 
class 33.

אפריטיפים; עראק; ברנדי; יין; פיקט; וויסקי; אניסט [ליקר];
קירש; וודקה; ג'ין; דיז'סטיפים [ליקרים ומשקאות חריפים];
קוקטיילים; אניס [ליקר]; קורסאו; ליקרים; משקאות כוהליים,
למעט בירה; משקאות כוהליים המכילים פירות; ספיריטים

[משקאות]; משקאות מזוקקים; תמד [מי-דבש]; ליקרים ממנטה;
ביטרים; רום; סאקי; סיידר; פרי [משקה תוסס עשוי מאגסים];
אלכוהול מאורז; תרכיזים כוהליים; תרכיזים כוהליים של פירות;

תמציות כוהליות; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 30530/11/2010



Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220788 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shay Azmon שם: שי עצמון

Address: כתובת : רחוב אורי 1, תל אביב-יפו, 64954, ישראל

Identification No.: 34475327מספר זיהוי: 34475327

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shay Kaufman, Adv.

Address:

שם: יצחק קאופמן, עו"ד

כתובת : רחוב אורי לסר 1, תל אביב-יפו, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Personal fitness trainning services included in class 
41.

אימוני כושר אישיים הנכללים בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 30630/11/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220791 מספר סימן

GUINNESS WORLD RECORDS

Owners

Name: Guinness World Records Limited

Address: 184-192 Drummond Street, London, NW1 3HP, 
United Kingdom

Identification No.: 800262

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data media including video tapes, audio 
tapes, floppy disks and magnetic media for recording, 
storage and retrieval of audio or visual data; optical 
data media including compact discs, CD-ROMs, 
Digital Video Discs, holograms and optical media for 
recording, storage and retrieval of audio or visual 
data; computer programs including computer 
programs for games, searching directories, managing 
databases, electronic publishing, verifying data and 
presenting information; books, magazines and other 
publications provided in electronic format; electronic 
databases; equipment for measuring world record 
times; apparatus for electronic publishing; apparatus 
for the verification of information; scientific, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, checking, and teaching apparatus and 
instruments relating to world records or outstanding 
achievements; protective clothing and footwear; all of 
the aforementioned goods are limited to those 
relating to record achievements, record breaking 
events or occurrences (whether relating to human 
beings, natural phenomena or otherwise occurring), 
record breaking attempts and outstanding and 
unusual achievements, failures or occurrences, but 
excluding any of the above which fall exclusively  
within alcoholic or non-alcoholic beverages of any 
kind; all included in class 9.

מדית נתונים (data media) מגנטית לרבות קלטות וידאו,
קלטות קול, תקליטונים ומדיה מגנטית להקלטה, אחסון ואחזור
של נתונים שמיעתיים או חזותיים. מדית נתונים אופטיים לרבות

תקליטורים, תקליטורים לקריאה בלבד, תקליטורי וידאו
דיגיטליים, הולוגרמות ומדיה אופטית להקלטה, אחסון ואחזור
של נתוניים שמיעתיים או ויזואליים; תוכניות מחשב לרבות

תכניות מחשב למשחקים, חיפוש ספריות, ניהול מאגרי מידע,
הוצאה לאור אלקטרונית, אימות נתונים והצגת מידע; ספרים;
כתבי עת ופרסומים אחרים המסופקים בפורמט אלקטרוני;
מאגרי מידע אלקטרוניים; ציוד למדידת זמני שיא עולם;

מתקנים להוצאה לאור אלקטרונית; מתקנים לאימות מידע;
אמצעים וכלים מדעיים, צילומיים, קולנועיים, אופטיים, משקל,
מדידה, בדיקה ולימוד הקשורים לשיאי עולם או להישגים יוצאי
דופן; הלבשה והנעלה הגנתית; כל הטובין המוזכרים מוגבלים
לאלו הקשורים להישגי שיא, אירועים שוברי שיא או מאורעות
(בין אם קשורים לבני אדם, תופעה טבעית או התרחשות

אחרת), ניסיונות שוברי שיא והישגים יוצאי דופן ולא רגילים,
כישלונות או מאורעות, אך למעט כל אלה שלמעלה הנופלים

באופן בלעדי בתוך משקאות אלכוהוליים או לא אלכוהוליים מכל
סוג; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 30730/11/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220792 מספר סימן

GUINNESS WORLD RECORDS

Owners

Name: Guinness World Records Limited

Address: 184-192 Drummond Street, London, NW1 3HP, 
United Kingdom

Identification No.: 800262

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books, magazines, journals, almanacs; all of the 
aforementioned goods are limited to those relating to 
record achievements, record breaking events or 
occurrences (whether relating to human beings, 
natural phenomena or otherwise occurring), record 
breaking attempts and outstanding and unusual 
achievements, failures or occurrences, but excluding 
any of the above which fall exclusively within 
alcoholic or non-alcoholic beverages of any kind.; all 
included in Class 16.

ספרים, כתבי עת, עיתונים, שנתונים; כל הטובין האמורים
מוגבלים לאלו המתייחסים להישגי שיא, אירועים שוברי שיא או

מאורעות (בין אם קשורים לבני אדם, תופעת טבע או
התרחשות אחרת), ניסיונות שוברי שיא והישגים יוצאי דופן ולא
רגילים, כישלונות או מאורעות, אך למעט כל אלה שלמעלה

הנופלים בבלעדיות בתוך משקאות אלכוהוליים או לא
אלכוהוליים מכל סוג; הכל כלול בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 30830/11/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220793 מספר סימן

GUINNESS WORLD RECORDS

Owners

Name: Guinness World Records Limited

Address: 184-192 Drummond Street, London, NW1 3HP, 
United Kingdom

Identification No.: 800262

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; providing advice regarding the 
commercial use and advertisment of record 
achievements, record breaking events or 
occurrences; data verification and verification of 
records, publicity and publication of publicity texts 
exhibitions; advertising on a data communications 
network; data searching in computer files; all of the 
aforementioned goods are limited to those relating to 
record achievements, record breaking events or 
occurrences (whether relating to human beings, 
natural phenomena or otherwise occurring), record 
breaking attempts and outstanding and unusual 
achievements, failures or occurrences, and excludes 
any of such services which relate to alcoholic or non-
alcoholic beverages of any kind; all included in Class 
35.

ארגון תערוכות עבור מטרות מסחריות או פרסום; אספקת עיצה
לגבי שימוש מסחרי ופרסום הישגי שיא, מאורעות או

התרחשויות של שבירת שיא; אימות נתונים ואימות של שיאים,
פרסום והוצאה לאור של תערוכות טקסט פרסומי; פרסום על
רשת תקשורת נתונים; חיפוש נתונים בתיקיות מחשב; כל
הטובין המוזכרים מוגבלים לאלו הקשורים להישגי שיא,

אירועים שוברי שיא או מאורעות (בין אם קשורים לבני אדם,
תופעה טבעית או התרחשות אחרת), ניסיונות שוברי שיא
והישגים בולטים ולא רגילים, כישלונות או מאורעות, למעט
שירותים אלה הקשורים למשקאות אלכוהוליים או לא

אלכוהוליים מכל סוג; הכל כלול בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 30930/11/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220796 מספר סימן

GUINNESS WORLD RECORDS

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, education, instruction, tutoring and 
training by means of radio, television and Internet; 
interactive entertainment services; services provided 
online from computer databases or web-sites, all 
relating to education, entertainment, recreation or 
publishing; production, editing, presentation and 
distribution of television and film programmes, films, 
sound and video recordings, CD-ROMs, computer 
games and interactive broadcast programmes; 
organisation, production and presentation of events 
for educational, cultural, or entertainment purposes; 
organisation, production and presentation of 
competitions, games, quizzes, shows, audience 
participation events relating to world records or 
outstanding achievements; museum services; 
organisation of exhibitions relating to world records or 
outstanding achievements for cultural or educational 
purposes; providing museum facilities; publishing 
services; publication of books, magazines, almanacs 
and journals; publication of electronic books and 
journals; production and presentation of educational 
and instructional information; photographic library 
services; presentation of educational and entertaining 
exhibitions on the subject of world records and 
outstanding achievements; education information, 
entertainment information and recreation information; 
library services; all of the aforementioned goods are 
limited to those relating to record achievements, 
record breaking events or occurrences (whether 
relating to human beings, natural phenomena or 
otherwise occurring), record breaking attempts and 
outstanding and unusual achievements, failures or 
occurrences, and excludes any of such services 
which relate to alcoholic or non-alcoholic beverages 
of any kind; all included in class 41.

בידור, חינוך, הדרכה, לימוד באמצעי רדיו, טלוויזיה ואינטרנט;
שירותי בידור אינטראקטיביים; שירותים המסופקים באופן מקוון
ממאגר מידע של מחשב או מאתרי אינטרנט, כולם קשורים
לחינוך, בידור, בילוי או פרסום; הפקה, עריכה, הצגה והפצה
של תוכניות טלוויזיה וקולנוע, סרטים, הקלטות קול ווידאו,
תקליטורים לקריאה בלבד, משחקי מחשב ותוכניות רדיו

אינטראקטיביות; ארגון, הפקה והצגה של אירועים עבור מטרות
חינוכיות, תרבותיות, או בידוריות; ארגון, הפקה והצגה של

תחרויות, משחקים, חידונים, מופעים אירועים בהשתתפות קהל
הקשורים לשיאי עולם או הישגים בולטים; שירותי מוזיאון; ארגון

תערוכות הקשורות לשיאי עולם או להישגים בולטים עבור
מטרות תרבותיות או חינוכיות; אספקת שירותי מוזיאון; שירותי
הוצאה לאור; הוצאה לאור של ספרים, כתבי עת, שנתונים
ועיתונים; הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת אלקטרוניים;

הפקה והצגה של מידע חינוכי; שירותי ספריה מצולמים; הצגת
תצוגות חינוך ובידור בנושא שיאים עולמיים והישגים בולטים;
מידע חינוכי, מידע בידורי ומידע בילוי; שירותי ספריה; כל
הטובין המוזכרים מוגבלים לאלו הקשורים להישגי שיא,

אירועים שוברי שיא או מאורעות (בין אם קשורים לבני אדם,
תופעה טבעית או התרחשות אחרת), ניסיונות שוברי שיא
והישגים בולטים ולא רגילים, כישלונות או מאורעות, למעט
שירותים אלה הקשורים למשקאות אלכוהוליים או לא

אלכוהוליים מכל סוג; הכל כלול בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 31030/11/2010



Owners

Name: Guinness World Records Limited

Address: 184-192 Drummond Street, London, NW1 3HP, 
United Kingdom

Identification No.: 800262

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"ג כסלו תשע"א - 31130/11/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220798 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Amusement apparatus and games adapted for use 
with television receivers or with video or computer 
monitors; animated cartoons; audio-visual teaching 
apparatus; calculators; cameras; cases, chains, 
cords and frames for sunglasses and spectacles; 
cassette recorders and players; cassettes; CD-
ROMs; CDs; coin, card or token operated 
amusement apparatus, devices and rides; computer 
hardware; computer programs; computer software; 
computer software supplied from the Internet; data 
processing equipment; data storage media; digital 
music provided from MP3 Internet websites; digital 
music provided from the Internet; DVDs; holograms; 
electronic games; electronic publications provided in 
electronic format or provided on-line from the 
Internet; eyeshades; image storage media; 
interactive products for computers including magnetic 
and optical data media; magnetic data carriers and 
record discs; magnets; motion picture films; MP3 
players; radios; rulers; sound recordings; sound 
storage media; sunglasses and spectacles; tapes; 
scientific, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, checking and teaching 
apparatus or instruments; video game cartridges; 
video recordings; videotapes; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all of the aforementioned goods 
are limited to those relating to record achievements, 
record breaking events or occurrences (whether 
relating to human beings, natural phenomena or 
otherwise occurring), record breaking attempts and 
outstanding and unusual achievements, failures and 
occurrences; all included in class 9.

מתקני שעשועים ומשחקים מותאמים לשימוש עם מקלטי
טלוויזיה או עם וידאו או מוניטורים של מחשב; סרטי אנימציה;
מתקן לימוד אורקולי; מחשבונים; מצלמות; מארזים, שרשראות,
מיתרים ומסגרות עבור מסגרות עבור משקפי שמש ומשקפיים;

מקליטי ונגני קלטות; קלטות; תקליטורים לקריאה בלבד;
תקליטורים; מתקני שעשועים המופעלים במטבע, בכרטיס או
באסימון, התקנים ונסיעות; חומרת מחשב; תוכניות מחשב;
תוכנות מחשב; תוכנות מחשב המסופקות מהאינטרנט; ציוד

לעיבוד מידע; אמצעי לאחסון נתונים; מוזיקה דיגיטלית
המסופקת מאתרי אינטרנט MP3; מוזיקה דיגיטאלית מסופקת

מהאינטרנט; DVDs; הולוגרמות; משחקים אלקטרוניים;
פרסומים אלקטרוניים מסופקים בתבנית אלקטרונית או

מסופקים באופן מקוון מהאינטרנט; מגני שמש לעניים; אמצעי
אחסון תמונה; מוצרים אינטראקטיביים עבור מחשבים לרבות
נתוני מדיה מגנטיים ואופטיים; מובילי נתונים מגנטיים ודיסקי
הקלטה; מגנטים; סרטי קולנוע; נגני MP3; מכשירי רדיו;
סרגלים; הקלטות קול; אמצעי אחסון קול; משקפי שמש
ומשקפיים; רשמי-קול; מתקנים וכלים מדעיים, צילומיים,

קולנועיים, אופטיים, שקילה, מדידה, בדיקה ולימוד; מחסניות
משחקי וידאו; הקלטות וידאו; סרטי וידאו; חלקים ואביזרים

עבור כל הטובין האמורים; כל הטובין המוזכרים מוגבלים לאלו
המתייחסים להישגי שיא, אירועים שוברי שיא או מאורעות (בין
אם קשורים לבני אדם, תופעה טבעית או התרחשות אחרת),
ניסיונות שוברי שיא והישגים יוצאים מן הכלל ולא רגילים,

כישלונות ומאורעות; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 31230/11/2010



Owners

Name: Guinness World Records Limited

Address: 184-192 Drummond Street, London, NW1 3HP, 
United Kingdom

Identification No.: 800262

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"ג כסלו תשע"א - 31330/11/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220802 מספר סימן

Owners

Name: Guinness World Records Limited

Address: 184-192 Drummond Street, London, NW1 3HP, 
United Kingdom

Identification No.: 800262

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design of databases and web-sites; authentication of 
records or outstanding achievements; all of the 
aforementioned services are limited to those relating 
to record achievements, record breaking events or 
occurrences (whether relating to human beings, 
natural phenomena or otherwise occurring), record 
breaking attempts and outstanding and unusual 
achievements, failures or occurrences; all included in 
class 42.

עיצוב של מאגרי מידע ואתרי אינטרנט; אימות של שיאים או
הישגים יוצאים מן הכלל; כל השירותים המוזכרים לעיל מוגבלים
לאלו הקשורים להישגי שיא, אירועים שוברי שיא או מאורעות
(בין אם קשורים לבני אדם, תופעה טבעית או התרחשות
אחרת), ניסיונות שוברי שיא והישגים יוצאים מן הכלל ולא

רגילים, כישלונות או מאורעות; הכל כלול בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 31430/11/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220803 מספר סימן

Owners

Name: Guinness World Records Limited

Address: 184-192 Drummond Street, London, NW1 3HP, 
United Kingdom

Identification No.: 800262

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Activity books; albums; board books; book marks; 
books; calendars; catalogues; certificates; colouring 
books; comic books; educational magazines; 
exercise books; magazines; notebooks; journals, 
almanacs, part works (serialisations); all of the 
aforementioned goods are limited to those relating to 
record achievements, record breaking events or 
occurrences (whether relating to human beings, 
natural phenomena or otherwise occurring), record 
breaking attempts and outstanding and unusual 
achievements, failures and occurrences; al included 
in class 16.

ספרי פעילות; אלבומים; ספרי לוח; סימניות; ספרים; לוחות
שנה; קטלוגים; תעודות; חוברות צביעה; ספרי קומיקס; כתבי-

עת חינוכיים; ספרי תרגול; כתבי עת; מחברות; עיתונים,
שנתונים, עבודות חלק (פרסום בהמשכים); כל הטובין האמורים

מוגבלים לאלו הקשורים להישגי שיא, אירועים שוברי שיא
ומאורעות (בין אם קשורים לבני אדם, תופעה טבעית או

התרחשות אחרת), ניסיונות שוברי שיא והישגים בולטים ולא
רגילים, כישלונות ומאורעות; הכל כלול בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 31530/11/2010



Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220807 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Orly yefet Cohen שם: אורלי יפת כהן

Address: כתובת : רחוב השיטה 37 ב', חדרה, 38243, ישראל

Identification No.: 23031537מספר זיהוי: 23031537

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan יוצרים לך חוויות separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמה יוצרים לך
חוויות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Events production services. שרותי הפקת ארועים.

כ"ג כסלו תשע"א - 31630/11/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220813 מספר סימן

Owners

Name: RISO KAGAKU CORPORATION

Address: Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 35467

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ink jet printers for use with computers; digital printers; 
digital printing machines for office use; printers for 
use with computers.

מדפסות הזרקת דיו לשימוש  עם מחשבים; מדפסות
דיגיטאליות; מכונות דפוס דיגיטאליות לשימוש משרדי; מדפסות

לשימוש  עם מחשבים.

כ"ג כסלו תשע"א - 31730/11/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220814 מספר סימן

Owners

Name: RISO KAGAKU CORPORATION

Address: Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 35467

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Inks for use in printing machines; ink cartridges for 
use in printing machines and printers; inks contained 
in cartridges.

דיו לשימוש במכונות דפוס; מחסניות דיו לשימוש במכונות דפוס
ובמדפסות; דיו המוכל במחסניות.

כ"ג כסלו תשע"א - 31830/11/2010



Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220833 מספר סימן

OLEOPHOBOL

Owners

Name: Huntsman Advanced Materials (Switzerland) 
GmbH

Address: 200 Klybeck Strasse, Basel, Switzerland

Identification No.: 48537

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in textile finishing; chemicals for the 
production of a water-repellent film on textiles, paper 
and leather; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בגימור אריגים; כימיקלים לייצור של סרט
דוחה מים על אריגים, נייר ועור; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 31930/11/2010



Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220852 מספר סימן

SPLASH

Owners

Name: SUZUKI MOTOR CORPORATION

Address: 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan

Identification No.: 800280

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; parts and fittings for all the aforesaid goods;  
all included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים ; חלקים
ואביזרים לסחורות הנזכרת; הנכללים כולם בסוג 12

כ"ג כסלו תשע"א - 32030/11/2010



Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220881 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Elad Wiess שם: אלעד וייס

Address: 293 Moran, Barkan, 44820, Israel כתובת : מורן 293, ברקן, 44820, ישראל

Identification No.: 027403856מספר זיהוי: 027403856

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

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

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

כלולים בסוגים אחרים ; הנכללים כולם בסוג 21

כ"ג כסלו תשע"א - 32130/11/2010



Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220918 מספר סימן

Owners

Name: Otsuka Phamaceutical Co., Ltd.

Address: 2-9, Kanda- Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 800294

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations containing Tolvaptan as 
principal ingredient; all included in class 5

תכשירי רוקחות המכילים טולבפטן כמרכיב מרכזי; הנכללים
כולם בסוג 5

כ"ג כסלו תשע"א - 32230/11/2010



Application Date 28/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220920 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: babylon ltd. שם: בבילון בע"מ

Address: Or Yehuda, Israel כתובת : רחוב התעשיה 10, אור יהודה, 60212, ישראל

Identification No.: 512512468מספר זיהוי: 512512468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים,
53454, ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software program that enables language translation 
of one or more words (such as an expression or a 
text) appearing on a screen into a language desired 
by a user, as well as retrieving diverse types of data 
related to such word, such as its definition in an 
encyclopedia, or its definition in a specific 
professional dictionary, all included in class 9

תוכנה המאפשרת תרגום של מילים, אחת  או יותר (כמו ביטוי
או קטע טקסט) המופיעות על מסך, לשפה על פי בחירת

המשתמש, כמו גם אחזור מגוון פריטי מידע הקשורים לאותה
מילה, כגון הגדרתה באנציקלופדיה, או במילון מונחים

מקצועיים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 32330/11/2010



Application Date 28/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220923 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: babylon ltd. שם: בבילון בע"מ

Address: Or Yehuda, Israel כתובת : רחוב התעשיה 10, אור יהודה, 60212, ישראל

Identification No.: 512512468מספר זיהוי: 512512468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים,
53454, ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Translation Services; computer services, namely, 
providing language translation of one or more words 
(such as an expression or a text) appearing on a 
screen, into a language desired by a user , as well as 
retrieving diverse types of data related to such word, 
such as its definition in an encyclopedia, or its 
definition in a specific professional dictionary; all 
included in class 41.

שירותי תרגום; שירותי מחשבים, שהם, אספקת שירותי תרגום
של מילים, אחת  או יותר (כמו ביטוי או קטע טקסט) המופיעות
על מסך, לשפה על פי בחירת המשתמש, כמו גם אחזור מגוון

פריטי מידע הקשורים לאותה מילה, כגון הגדרתה
באנציקלופדיה, או במילון מונחים מקצועיים; נכללים כולם בסוג

.41

כ"ג כסלו תשע"א - 32430/11/2010



Application Date 13/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220931 מספר סימן

VISA CODESURE

Owners

Name: Visa International Service Association

Address: Foster City, California, U.S.A.

Identification No.: 4507

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Credit card services, debit card services, electronic 
funds transfer services, secure payment transaction 
services, financial information provided by electronic 
means, financial services relating to the encryption of 
cardholder information; all included in class 36.

שרותי כרטיס אשראי, שרותי כרטיס חיוב, שירותי העברת
כספים אלקטרונית, שרותי פעולות תשלום בטוחות, מידע

פיננסי שמסופק על ידי אמצעים אלקטרוניים, שרותים פיננסיים
המתייחסים לקידוד של מידע מחזיק כרטיס; כולם נכללים בסוג

.36

כ"ג כסלו תשע"א - 32530/11/2010



Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220948 מספר סימן

Owners

Name: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 60251

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, jackets  (clothing), anoraks, blouson 
jackets, waistcoats, pullovers, shirts, tee-shirts, polo 
shirts, fleece shirts, trousers, sports jackets, suits, 
overalls, neckties, collar protectors, shawls; 
headgear for wear, bonnets, caps [headwear], hats, 
headscarves; shoes including work boots insofar; 
sports clothing, leisure clothing, outdoor clothing, 
work clothing, included in Class 25.

הלבשה, ז'קטים (הלבשה), מעילי ברדס, ז'קטי בלוזון,
מקטורנים, סוודרים, חולצות, חולצות-טי, חולצות פולו, חולצות
מצמר גזה, מכנסיים, ז'קטי ספורט, חליפות, סרבלים, עניבות,
מגני צווארון, שלים; כיסויי ראש, מצנפות, כומתות (כיסויי ראש),
כובעים, צעיפים; נעליים, כולל מגפי עבודה; הלבשת ספורט,
הלבשת פנאי, הלבשה לאוויר הפתוח, הלבשת עבודה,

הנכללים בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 08/12/2008, No. 302008076423.6 גרמניה, 08/12/2008, מספר 302008076423.6

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 32630/11/2010



Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220984 מספר סימן

HUGOCREATE

Owners

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

Address: Dieselstrasse 12, Metzingen, Germany

Identification No.: 59466

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירים לטיפוח הגוף והיופי,
תחליבים לשיער, משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 29/12/2008, No. 717 080 2008 30 גרמניה, 29/12/2008, מספר 30 2008 080 717

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 32730/11/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221019 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Silvertravel Ltd. שם: סילברטרוול בע"מ

Address: כתובת : דרך השלום 17, נשר, 36603, ישראל

Identification No.: 513788489מספר זיהוי: 513788489

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software for 
hotels, hospitality and tourism, industrial analysis and 
research service for hotels, hospitality and tourism; 
all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת מחשב בתחום המלונאות, האירוח
והתיירות; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי בתחום המלונאות,

האירוח והתיירות; כולם נכללים בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 32830/11/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221020 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Silvertravel Ltd. שם: סילברטרוול בע"מ

Address: כתובת : דרך השלום 17, נשר, 36603, ישראל

Identification No.: 513788489מספר זיהוי: 513788489

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software for 
hotels, hospitality and tourism, industrial analysis and 
research service for hotels, hospitality and tourism; 
all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת מחשב בתחום המלונאות, האירוח
והתיירות; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי בתחום המלונאות,

האירוח והתיירות; כולם נכללים בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 32930/11/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221039 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: HOT - Telecommunications Systems Ltd. שם: הוט - מערכות תקשורת בע"מ

Address: Euro Park Yakum Industrial Area, Kibbutz 
Yakum, 60972, Israel

כתובת : יורו-פארק איזור תעשיה יקום, קיבוץ יקום, 60972,
ישראל

Identification No.: 520040072מספר זיהוי: 520040072

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yanir Peleg

Address: Legal Department Euro Park, Kibbutz Yakum, 
60972, Israel

שם: עו"ד יניר פלג

כתובת : הלשכה המשפטית בית  הוט יורו פארק, קיבוץ יקום,
60972, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication and broadcasting services over 
cables, satellite, by electronic means, on television, 
computers or internet; On-demand provision of 
television content; all included in class 38.

שירותי תקשורת ושידור בכבלים, בלווין, באמצעים אלקטרוניים,
בטלוויזיה, במחשבים וברשת האינטרנט, שירותי אספקת
תכנים טלוויזיוניים על פי הזמנה; כולם נכללים בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 33030/11/2010



Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221061 מספר סימן

Owners

Name: Cargotec Patenter AB

Address: Langgatan 14, SE-34181, Ljungby, Sweden

Identification No.: 800310

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; ומנועים (מלבד עבור רכבים); מחברי
מכונות ורכיבי תמסורת (מלבד רכבי שטח); כלי חקלאות שאינם
מופעלים ידנית; אינקובאטורים לביצים; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 33130/11/2010



Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221062 מספר סימן

Owners

Name: Cargotec Patenter AB

Address: Langgatan 14, SE-34181, Ljungby, Sweden

Identification No.: 800310

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; all included in class 12.

רכבים; התקנים לתנועה ביבשה, אוויר או מים; הנכללים כולם
בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 33230/11/2010



Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221083 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: MEDITREND LTD. שם: מדיטרנד בע"מ

Address: Kibbutz Galil Yam, 46905, Israel כתובת : קיבוץ גליל ים, 46905, ישראל

Identification No.: 511313751מספר זיהוי: 511313751

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 67897, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins and food supplements for sport activities 
and lifestyle culture; all included in class 5.

ויטמינים ותוספי מזון לצרכי פעילות ספורט תרבות ואורח חיים;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 33330/11/2010



Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221095 מספר סימן

ש.כ.ל. - שיפור כלכלי לצרכן

Ownersבעלים

Name: Globe Insurance Agency Ltd. שם: גלובוס סוכנות לביטוח בע"מ

Address: 7 Rival St., Tel Aviv, 67778, Israel כתובת : רחוב ריב"ל 7, תל אביב, 67778, ישראל

Identification No.: 53599מספר זיהוי: 53599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: John Geva, Adv.

Address: 17 Yizhak Sade., Tel Aviv, 67775, Israel

שם: ג'ון גבע, עו"ד

כתובת : יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance brokerage; insurance marketing; financial 
products marketing, provident fund marketing, study 
fund marketing; all included in class 36.

תיווך בביטוח; שיווק פוליסות ביטוח; שיווק מוצרים פנסיוניים,
שיווק קופות גמל, שיווק קרנות השתלמות; כולם נכללים בסוג

.36

כ"ג כסלו תשע"א - 33430/11/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221100 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: HADAS BACHAR שם: הדס בכר

Address: 6 BURLA ST., TEL AVIV, 69364, Israel כתובת : בורלא 6, תל אביב-יפו, 69364, ישראל

Identification No.: 33528803מספר זיהוי: 33528803

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear for babies; all 
included in class 25

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

כ"ג כסלו תשע"א - 33530/11/2010



Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221110 מספר סימן

HARBENS

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations containing 
harpagophytum procumbens; all included in class 5.

תכשירי רוקחות המכילים הרפגופיטום פרוקומבנס; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 33630/11/2010



Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221120 מספר סימן

PROTONE SG

Owners

Name: Valent Biosciences Corporation

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

Identification No.: 48295

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Plant growth regulator for use on grape vine plants; 
all included in class 1.

וסת גדילה לצמחים לשימוש על צמחי גפנים; הנכללים כולם
בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 33730/11/2010



Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221156 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: District bakery Kiryat Shmona (1986) Ltd. שם: מאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ

Address: אזור התעשייה דרומי, P.O.B. 244, קרית שמונה,
ישראל ,10200

כתובת : אזור התעשייה דרומי, ת.ד. 244, קרית שמונה, 10200,
ישראל

Identification No.: 511129066מספר זיהוי: 511129066

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: 4 Itamar Ben Avi St., Tel Aviv, 64736, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' איתמר בן אב"י 4, תל אביב, 64736, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread, pastries, rice cakes, pita-pocket bread, cakes, 
pretzel, wafers; all in cluded in class 30.

לחם, דברי מאפה, פריכיות, פריכיות, פיתות, עוגות, בייגלה,
ופלים, הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 33830/11/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221162 מספר סימן

AUNTIE ANNE'S PRETZEL PERFECT

Owners

Name: Auntie Anne's Inc.

Address: Suite 200, 48-50 W. Chestnut Street, Lancaster, 
Pennsylvania, 17603, U.S.A.

Identification No.: 800320

(a Pennsylvania 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; pretzel based products, namely, flavored and 
sweetened pretzels and soft pretzels; pretzel dogs, 
pretzel pizzas and pretzel sandwiches; all included in 
class 30.

קפה; מוצרים על בסיס כעך, שהם, כעכים מטובלים וממותקים
וכעכים רכים; נקניקיה בכעך, פיצות כעך וכריכי כעך; הנכללים

כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 33930/11/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221163 מספר סימן

AUNTIE ANNE'S PRETZEL PERFECT

Owners

Name: Auntie Anne's Inc.

Address: Suite 200, 48-50 W. Chestnut Street, Lancaster, 
Pennsylvania, 17603, U.S.A.

Identification No.: 800320

(a Pennsylvania 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Snack food dips; all included in class 29. מטבלים לחטיפים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 34030/11/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221164 מספר סימן

AUNTIE ANNE'S PRETZEL PERFECT

Owners

Name: Auntie Anne's Inc.

Address: Suite 200, 48-50 W. Chestnut Street, Lancaster, 
Pennsylvania, 17603, U.S.A.

Identification No.: 800320

(a Pennsylvania 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; all included in class 43. שירותי מסעדות; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 34130/11/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221167 מספר סימן

AUNTIE ANNE'S PRETZEL PERFECT

Owners

Name: Auntie Anne's Inc.

Address: Suite 200, 48-50 W. Chestnut Street, Lancaster, 
Pennsylvania, 17603, U.S.A.

Identification No.: 800320

(a Pennsylvania 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, smoothies, lemonade and fruit flavored 
beverages; all included in class 32.

משקאות קלים, שייק פירות, לימונדה ומשקאות בטעמי פירות;
הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 34230/11/2010



Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221199 מספר סימן

neocube

נאוקיוב

Ownersבעלים

Name: TSach Dvory שם: צחי דבורי

Address: Hatasiya 15, P.O.B. 2650, Ra'anana, 43000, 
Hasharon, Israel

כתובת : חטיבת גבעתי 26, ת.ד. 2650, רעננה, 43000, ישראל

Identification No.: 033661737מספר זיהוי: 033661737

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Puzzle games which included in class 28. משחקי פאזל הנכללים בסוג 28.

כ"ג כסלו תשע"א - 34330/11/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221274 מספר סימן

VALINDRA

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pulmonary hypertension and 
cardiovascular diseases; all included in class 5.

תכשירים  וחומרים רוקחיים לטיפול ביתר לחץ של הריאות
ומחלות קרדיו-ווסקולאריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 15/12/2008, No. 302008078510 גרמניה, 15/12/2008, מספר 302008078510

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 34430/11/2010



Application Date 12/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221294 מספר סימן

IGEXIS

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders, autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines and diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, הפרעות

או מחלות אוטואמוניות, הפרעות ומחלות כליות, וסכרת;
תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;

אנטיביוטיקה; חיסונים ותכשירי אבחון לשימוש רפואי הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 34530/11/2010



Application Date 12/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221295 מספר סימן

ETHALAS

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders, autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines and diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, הפרעות

או מחלות אוטואמוניות, הפרעות ומחלות כליות, וסכרת;
תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;

אנטיביוטיקה; חיסונים ותכשירי אבחון לשימוש רפואי הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 34630/11/2010



Application Date 12/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221297 מספר סימן

APTUBIB

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders, autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines and diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, הפרעות

או מחלות אוטואמוניות, הפרעות ומחלות כליות, וסכרת;
תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;

אנטיביוטיקה; חיסונים ותכשירי אבחון לשימוש רפואי הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 34730/11/2010



Application Date 12/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221298 מספר סימן

GILENIA

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system; 
all included in class 5

תכשירי רוקחות למניעה וטיפול בהפרעות של מערכת העצבים
המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 34830/11/2010



Application Date 12/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221300 מספר סימן

EPTAZAR

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders, autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines and diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, הפרעות

או מחלות אוטואמוניות, הפרעות ומחלות כליות, וסכרת;
תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;

אנטיביוטיקה; חיסונים ותכשירי אבחון לשימוש רפואי הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 34930/11/2010



Application Date 12/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221301 מספר סימן

EPTUZIL

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders, autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines and diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, הפרעות

או מחלות אוטואמוניות, הפרעות ומחלות כליות, וסכרת;
תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;

אנטיביוטיקה; חיסונים ותכשירי אבחון לשימוש רפואי הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 35030/11/2010



Application Date 12/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221302 מספר סימן

IGISTO

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders, autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines, diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, הפרעות

או מחלות אוטואמוניות, הפרעות ומחלות כליות, וסכרת;
תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;

אנטיביוטיקה; חיסונים, תכשירי אבחון לשימוש רפואי; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 35130/11/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221394 מספר סימן

Owners

Name: SHIN-YAIN INDURSTRIAL CO., LTD

Address: No. 15, Lane 231, Gaomei Rd., Cingshuei, 
Taiwan

Identification No.: 800347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Jones, Adv, and Patent Attorneys

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

שם: פישר וילר ג'ונס, עו"ד ועו"פ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

power drill bits; drill bits for rock drilling; machine 
tools, namely, milling cutters and gear cutters; 
chucks for power drills; power tool parts, namely, 
collets; machine tool holders; machine parts, namely, 
toolholders for metalworking machine; spraying 
machines, spraying machines; parts for boring 
machines, namely, boring cutters and boring heads ; 
all included in class 7.

מקדחות כח; ראשי מקדח כח; חלקים למקדח; ראשי מקדחי
לקדיחה בסלע; כלים, כלומר, חותכי טחינה וחותכנים עם גלגלי
שיניים; יתדים ומלקחיים למקדחות; חלקים לכלי כח, כלומר,
קולתים; מחזיקי כלי כח; חלקי מכונה, כלומר, מחזיקי כלים
למכשירי עיבוד מתכת; מכונות ריסוס; חלקים למכונות ניקוב
וקידוח, כלומר, חותכי מנקבים ומקדחים וראשי ניקוב וקידוח;

כולם נכללים בסוג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 35230/11/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221403 מספר סימן

TECNOTREE

Owners

Name: Tecnotree Oyj

Address: Finnoonniitynkuja 7, Espoo, 02270, Finland

Identification No.: 800345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, חקר הים, סקירה, צילום,
קולנוע, ראיה, משקל, מדידה, איתות, בדיקה (פיקוח), הצלת
חיים והוראה; התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה,

צבירה, ויסות או בקרה בחשמל; התקנים להעברה, או שיחזור
של קול או דמויות; נשאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה;

מכונות מכר אוטומטיות ומכניזם להתקנים המופעלים באמצעות
מטבע; רשמי מזומנים, מכונות חישוב, ציוד ומחשבים לעיבוד

נתונים; מכבי אש; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Finland, 09/04/2009, No. T200901021 T200901021 פינלנד, 09/04/2009, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 35330/11/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221420 מספר סימן

Owners

Name: adidas International Marketing B.V.

Address: Atlas Arena, Afrika Bldg., Hoogoorddreef 9a, BA 
Amsterdam, ZO 1101, Netherlands

Identification No.: 67735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; all included in class 25. הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 35430/11/2010



Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221465 מספר סימן

Owners

Name: CEMEX RESEARCH GROUP AG

Address: Romerstrasse 13, Brugg bei Biel, 2555, 
Switzerland

Identification No.: 800356

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

The mark is limited to the colours  green, dark green 
and white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, ירוק כהה ולבן הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair and installation services 
related to building; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים ושירותי התקנה הקשורים לבנייה;
הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג כסלו תשע"א - 35530/11/2010



Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221467 מספר סימן

Owners

Name: CEMEX RESEARCH GROUP AG

Address: Romerstrasse 13, Brugg bei Biel, 2555, 
Switzerland

Identification No.: 800356

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

The mark is limited to the colours  green, dark green 
and white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, ירוק כהה ולבן הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. All included in class 19.

חומרי בנייה (לא מתכתיים); צינורות קשיחים לא מתכתיים
לבנייה; אספלט, זפת ומצע ביטומני; בנינים ניידים שאינם
מתכתיים, מצבות שאינן ממתכת ; הנכללים כולם בסוג 19

כ"ג כסלו תשע"א - 35630/11/2010



Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221473 מספר סימן

Owners

Name: RBR LLC

Address: 4599 District Boulevard, Vernon, 90058, CA, 
U.S.A.

Identification No.: 800355

California Liability Limited Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ג כסלו תשע"א - 35730/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221494 מספר סימן

HEALTHYMAGINATION

Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps, namely, centrifugal pumps, diaphragm 
pumps, bellows pumps and process and transfer 
pumps; fluid control devices, namely, valves, flow 
meters, regulators, ejectors, and electrical controls 
and switches; fluid separation cartridges and parts 
therefor; filter cartridges for various industrial 
machines for filtration applications including the 
filtration of coating solutions for the manufacture of 
magnetic tape and the filtration of petrochemicals, 
portable water, beer in the brewing industry, and 
other specialty chemicals; machines for the feeding 
and application of chemicals for industrial use 
recycling units; all included in Class 7.

משאבות, שהן משאבות צנטריפוגליות, משאבות דיאפרגמה,
משאבות מפוח ומשאבות תהליך והעברה; התקנים לבקרת
נוזלים, שהם שסתומים, מתגי לחץ, ווסתים, מפלטים, ובקרים
ומתגים חשמליים; מחסניות להפרדת נוזלים וחלקים עבורן;

מחסניות סינון למכונות תעשייתיות שונות ליישומי סינון הכוללים
סינון תמיסות ציפוי לייצור סרט מגנטי וסינון פטרוכימיקלים, מי

שתייה, בירה בתעשיית בישול שכר, וכימיקלים מיוחדים
אחרים; מכונות להזנה ויישום כימיקלים לשימוש תעשייתי;

יחידות מחזור; הנכללים כולם בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 17/04/2009, No. 77/716,756 ארה"ב, 17/04/2009, מספר 77/716,756

Class: 7 סוג: 7

כ"ג כסלו תשע"א - 35830/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221495 מספר סימן

HEALTHYMAGINATION

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for persons who troubleshoot and 
maintain programmable controllers, for analyzing 
blood vessels including cardiac vessels which also 
provides calculation functions with respect to blood 
vessels, for use with medical patient monitoring 
equipment, for collecting data involving vital medical 
signs, for a radiology information system for use by 
radiologists and radiology department in the 
database management of employee and patient 
information for patient monitoring and archival 
purposes installed on and used in connection with 
pcs and medical monitoring equipment for graphical 
user interface, software and software programs for 
industrial, research, and medical use; apparatus for 
electrophoresis; chromatography columns and 
pumps; apparatus for microfabrication; apparatus for 
bioinformatics systems; apparatus for scintillation; 
imaging apparatus for radioactive and luminescent 
emissions; synthesis and purification integrated 
systems; apparatus manufacturing oligonucleotides; 
apparatus for microarrays; laser based optical 
systems for digital imaging; microarray slides; 
laboratory glassware; vials and microvials; microtitre 
plates; computer software for hospital operating room 
management; computer software for critical care 
information management; time or condition sensing 
apparatus for initiating and controlling regeneration or 
backwash cycles for water treatment equipment; 
control valves for water conditioning and water 
filtration equipment;  bioreactors for culturing cells; 
media filters and depth filters for removing 
sediments, iron, sulfur, tastes and odors from water; 
portable analytical instruments, namely, a probe with 
a microprocessor based data conversion logger for 
measurement of organic and inorganic chemicals in 
water; filters and filter housings for laboratory use; 
fluid separation apparatus for laboratory use; 
membrane filters for laboratory use; silt density 
measuring device; deionization units for laboratory 
use, filters and filter housings for laboratory use; fluid 
separation apparatus for laboratory use; membrane 
for laboratory use; fluid flow control devices, namely, 
pumps, valves, flow meters and regulators for 
laboratory use; ozone monitors; laboratory 
equipment, namely, porous microtiter plates for use 
in cell biology and other life science applications; 
disposable cartridge filters for industrial use; 
electronic water and process treatment controls, 
namely, apparatus for use in the treatment of 
commercial and industrial water systems, determine 
the proper treatment program, apply the desired 
treatment and monitor the effectiveness of the 
treatment; computer software for data management 
in the water treatment and paper field; electronic

תוכנות מחשב לאנשים שפותרים בעיות ומתחזקים בקרים
שניתנים לתיכנות, לניתוח כלי דם כולל כלי דם של הלב

שמספקות גם תפקודי חישוב לגבי כלי דם, לשימוש עם ציוד
להשגחה רפואית של חולים, לאיסוף נתונים הכוללים סימני
חיים רפואיים, עבור מערכת מידע רדיולוגי לשימוש ע"י

רדיולוגים ומחלקה רדיולוגית בניהול מאגר מידע של מידע על
עובדים וחולים עבור השגחה על חולים ולמטרות ארכיוניות

המותקנת על PCs ולשימוש בקשר איתו וציוד השגחה רפואית
לממשק משתמש גרפי, תוכנות ותוכנות מחשב לשימוש

בתעשייה, במחקר וברפואה; התקן לאלקטרופורזה; עמודות
ומשאבות כרומטוגרפיות; התקן למיקרו-ייצור; התקן למערכות

ביואינפורמטיקה; התקן לנצנוץ; התקן הדמיה לפליטות
רדיואקטיביות ונהורניות; מערכות סינתזה וטיהור משולבות;

התקן לייצור אוליגונוקליוטידים; התקן למיקרו-מערכים; מערכות
אופטיות מבוססות לייזר להדמיה דיגיטלית; שקופיות מיקרו-
מערכים; כלי זכוכית למעבדה; בקבוקונים ומיקרו-בקבוקונים;
צלחות מיקרו-טיטר; תוכנות מחשב לניהול חדר ניתוחים של
בית חולים; תוכנות מחשב לניהול מידע לגבי טיפול קריטי;
התקן לחישת זמן או מצב לאתחול ופקוח על התחדשות של
מחזורי זרימה לאחור עבור ציוד לטיפול במים; שסתומי בקרה
עבור ציוד לטיהור מים וסינון מים; כורים ביולוגיים לתירבות
תאים; מסנני מדיה ומסנני עומק להסרת משקעים, ברזל,
גופרית, טעמים וריחות ממים; מכשירי ניתוח ניידים, שהם
גשוש עם רושם אירועים בהמרת נתונים מבוסס על מיקרו-

מעבד למדידת כימיקלים אורגניים ולא אורגניים במים; מסננים
ובתי מסננים לשימוש במעבדה; התקן להפרדת נוזלים לשימוש
במעבדה; מסנני ממברנה לשימוש במעבדה; התקן למדידת
צפיפות סחופת; יחידות דה-יוניזציה לשימוש במעבדה;

ממברנה לשימוש במעבדה; התקנים לבקרת זרם נוזלים, שהם
משאבות, שסתומים, מונים ו-ווסתים של זרימה לשימוש

במעבדה; בקרי אוזון; ציוד למעבדה, שהוא צלוחיות מיקרוטיטר
נקבוביות לשימוש בביולוגית התא ויישומים אחרים של מדעי
החיים; מסנני מחסנית חד-פעמיים לשימוש תעשייתי; בקרים
אלקטרוניים לטיפול במים ובתהליכים, שהם התקן לשימוש
בטיפול במערכות מים מסחריות ותעשייתיות, קביעת תכנית
הטיפול המתאימה, יישום הטיפול המבוקש ובקרת יעילות
הטיפול; תוכנות מחשב לניהול נתונים בתחום טיפול במים

ובנייר; בקרים אלקטרוניים לשימוש בעיבוד מידע בתחום טיפול
במים; התקן לשימוש במערכות מים תעשייתיות למדידה ובקרה

על pH ומוליכות; התקן להזנת כימיקלים למערכת מים
תעשייתית, מסחרית או עירונית בכמויות מדודות; התקן בדיקה
אלקטרוני לשימוש בטיפול במים; ציוד מעבדה לבדיקה - שהוא
בודקי קצב שיקוע וקורוזיה; מעבדה ניידת שמצוידת בציוד
ומכשור לבקרה ומדידת pH, מוליכות, וריכוז כרומט במים

תעשייתיים וביתיים, לביצוע ניתוח לא אורגני של מים ולביצוע
בדיקה מיקרו-ביולוגית של מים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 35930/11/2010



Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

controllers used for processing information in the 
water treatment field; apparatus for use in industrial 
water systems to measure and control ph and 
conductivity; apparatus for feeding chemical to an 
industrial, commercial or municipal water system in 
measured amounts; electronic test apparatus for use 
in water treatment; laboratory testing equipment-
namely, deposition and corrosion rate testers; mobile 
laboratory equipped with equipment and 
instrumentation to monitor and measure ph, 
conductivity, and chromate concentration of industrial 
and domestic waters, to conduct inorganic analysis of 
water and to conduct microbiological testing of water; 
all included in Class 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 17/04/2009, No. 77/716,755 ארה"ב, 17/04/2009, מספר 77/716,755

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 36030/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221497 מספר סימן

HEALTHYMAGINATION

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ג כסלו תשע"א - 36130/11/2010



Class: 10 סוג: 10

Test kits for clinical medical use including test tubes, 
test plates and indicator charts for evaluating test 
results; medical apparatus and accessories systems 
for the dispensing of measured unit doses of 
pharmaceutical preparations; vials; cannulas; 
syringes; injectors; cartridges; pre-filled vials 
containing medical diagnostic reagants; pre-filled 
cartridges containing chemical solutions for medical 
use; pre-filled cylinders containing gases and gas 
mixtures for medical use; infusion pumps for 
intravenous administration of fluids; needles for 
medical purposes; implantable radiation therapy 
devices consisting of encapsulated radioisotope 
brachytherapy sources; radiation therapy delivery 
system consisting of radioactive seeds and a bio-
absorbable carrier assembly; cardiac output 
monitors; heat and moisture exchangers; bacteria 
filters; gas analyzers for medical purposes; 
anesthesia record keeping and data management 
systems and patient monitor systems, namely, gas 
monitors; pulse oximeters, multiparameter monitors, 
ECG monitors, invasive and non-invasive blood 
pressure monitors, neuromuscular transmission 
monitors, metabolic monitors and spirometers for 
anesthesia, intensive care and diagnostic 
applications; anesthesia machines and ventilators; 
intensive care and anesthesia accessories for single 
patient use, namely, gas sampling lines, airway 
adapters, breathing circuits, spirometry sensors and 
tubes, tubes, water traps, pulse oximetry sensors, 
non-invasive blood pressure cuffs, flushing sets, 
anesthesia masks, carbon dioxide absorbers, 
temperature probes and nebulizers; central nervous 
system monitors; gastrointestinal tonometers; 
gradient coils; namely, magnetic gradient coils used 
in magnetic resonance imaging; medical diagnostic 
devices, namely, bone densitometers; fetal 
monitoring apparatus, namely, fetal pulse and vital 
signs monitors; patient monitoring apparatus, 
namely, heart and vital signs monitors medical 
imaging systems, namely, ultrasounds, medical 
diagnostic imaging machines, imaging devices for 
screening and diagnostic applications for use in 
planning intervention and surgery, and parts thereof 
and attachments thereto; medical diagnostic 
apparatus for displaying diagnostic images, namely, 
spot film apparatus, x-ray image intensifiers, x-ray 
fluoroscopes, mobile x-ray units, radiographic film 
viewers, computerized tomography scanners, nuclear 
resonance scanners, ultra sound scanners, magnetic 
resonance scanners, positron emission tomography 
(pet) scanners; and parts thereof and attachments 
thereto including tables and pads, included in Class 
10.

ערכות בדיקה לשימוש רפואי קליני הכוללות מבחנות, צלוחיות
בדיקה ולוחות מחוון להערכת תוצאות בדיקה; התקנים רפואיים

ומערכות אביזרים עבור הנפקת מנות יחידה מדודות של
תכשירים פרמצבטיים; בקבוקיות; צינוריות; מזרקים; מכשירי

הזרקה; מחסניות; בקבוקיות ממולאות מראש המכילות
ריאגנטים אבחוניים רפואיים; מחסניות הממולאות מראש

המכילות תמיסות כימיות לשימוש רפואי; צילנדרים ממולאים
מראש המכילים גזים ותערובות גז לשימוש רפואי; משאבות

עירוי לנתינה תוך-ורידית של נוזלים; מחטים למטרות רפואיות;
התקנים לתרפיה קרינתית הניתנים להשתלה המכילים מקורות
ברכיתרפיה רדיואיזוטופים כמוסים; מערכת לאספקת תרפיית
קרינה המכילה זרעים רדיואקטיביים ומערך נשיאה ביו-ספיגי;
משגוחי תפוקת הלב; מחלפי חום ולחות; מסנני חיידקים; נתחי
גז למטרות רפואיות; מערכות רשומות הרדמה וניהול מידע
ומערכות משגוחי מטופלים, שהם משגוחי גז; מדי רויון חמצן,
משגוחים רב-פרמטריים, משגוחי א.ק.ג., משגוחי לחץ דם
חודרניים ובלתי-חודרניים, משגוחי תמסורת עצבית-שרירית,
משגוחים מטבוליים ומדי נשימה עבור יישומי אלחוש, טיפול

נמרץ ואבחון; מכונות אלחוש ומאווררים; אביזרים לטיפול נמרץ
ולאלחוש לשימוש מטופל יחיד, שהם צינורות לדגימת גז,
מתאמי דרכי נשימה, מעגלים לנשימה, צינורות וחישני מד-
נשימה, צינורות, כיסי מים, חישני מד רויון חמצן, חפתים
למדידת לחץ דם בלתי-חודרניים, מערכות הדחה, מסיכות
אלחוש, סופגי פחמן דו-חמצני, בוחני ומערפלי חום; משגוחי
מערכת עצבים מרכזית; מדי לחץ הקיבה והמעיים; סלילי
גרדיינט, שהם סלילי גרדיינט מגנטיים לשימוש בהדמיית

תהודה מגנטית; התקני אבחון רפואיים, שהם מדי-צפיפות עצם;
התקנים להשגחה על העובר, שהם משגוחי דופק עוברי וסימני
חיים; התקני משגוח מטופל, שהם מערכות הדמייה רפואית

למשגוחי לב וסימני חיים, שהם מכונות אולטרא-סאונד, מכונות
הדמייה לאבחון רפואי, מכשירי הדמייה ליישומי מיסוך ואבחון
לשימוש בתכנון התערבות וניתוח, וחלקים מהם, וצרופות

אליהם; התקני אבחון רפואיים להצגת דמויות אבחוניות, שהם
התקן סרט נקודתי, מגבירי דמויות רנטגן, פלואורוסקופי רנטגן,

יחידות רנטגן ניידות, משקפי סרט רדיוגרפיים, סורקי
טומוגרפיה ממוחשבת, סורקי תהודה גרעינית, סורקי אולטרא-

סאונד, סורקי תהודה מגנטית, סורקי פליטת פוזיטרונים
טומוגרפיים; וחלקיהם וצרופות אליהם הכוללים שולחנות ופדים,

הנכללים בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 17/04/2009, No. 77/716,752 ארה"ב, 17/04/2009, מספר 77/716,752

Class: 10 סוג: 10

כ"ג כסלו תשע"א - 36230/11/2010



Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 36330/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221503 מספר סימן

HEALTHYMAGINATION

Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Consultancy services relating to medical and 
diagnostic imaging; consultancy and advisory 
services relating to diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceuticals; medical 
information services; medical services, including 
comprehensive services in the medical field relating 
to improving and maintaining quality of patient care, 
diagnosis and treatment throughout a hospital; 
consultancy services in the medical and healthcare 
fields, included in Class 44.

שירותי יעוץ הקשורים להדמיה רפואית ואבחונית; שירותי יעוץ
והתייעצות הקשורים לתכונות אבחוניות, מונעות ומרפאות של
מוצרי רוקחות; שירותי מידע רפואי; שירותים רפואיים, כולל
שירותים מקיפים בתחום הרפואי הקשורים לשיפור ותחזוקת
האיכות של הטיפול במטופל, אבחון וטיפול בכל בית החולים;
שירותי יעוץ בתחומי הרפואה וטיפול בריאותי, הנכללים בסוג

.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)

U.S.A., 17/04/2009, No. 77/716,717 ארה"ב, 17/04/2009, מספר 77/716,717

Class: 44 סוג: 44

כ"ג כסלו תשע"א - 36430/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221513 מספר סימן

FLITURE

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the nervous system, 
the immune system, the cardio-vascular system 
including diabetes, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system, 
for the treatment of inflammatory disorders, for use in 
dermatology, in hematology, in oncology, in 
transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, pharmaceutical preparations treating  
bacterial-based disease, antivirals, antibiotics, and 
antifungals; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ו/ או מניעה  של הפרעות מערכת
העצבים, מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם כולל סכרת,
מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת אברי המין

ודרכי השתן, לטיפול בהפרעות דלקתיות, לשימוש
בדרמטולוגיה, בהמטולוגיה באונקולוגיה, בהשתלות,

באופתלמולוגיה, לשימוש בתחום הגסטרואנטרולוגיה  ולמניעה
וטיפול בהפרעות ומחלות עיניים; נוגדי זיהומים, תכשירי
רוקחות לטיפול במחלות הנגרמות מחיידק; נוגדי וירוסים,
אנטיביוטיקה, ונוגדי פיטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 36530/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221515 מספר סימן

SIGNIFOR

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders, autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines, diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, הפרעות

או מחלות אוטואמוניות, הפרעות ומחלות כליות, וסכרת;
תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;

אנטיביוטיקה; חיסונים, תכשירי אבחון לשימוש רפואי; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 36630/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221517 מספר סימן

PASURTA

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders, autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines, diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, הפרעות

או מחלות אוטואמוניות, הפרעות ומחלות כליות, וסכרת;
תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;

אנטיביוטיקה; חיסונים, תכשירי אבחון לשימוש רפואי; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 36730/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221537 מספר סימן

SIGTOLER

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders , autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines, diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, מחלות או
הפרעות אוטואימוניות, מחלות או הפרעות של הכליה, וסכרת;

תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;
אנטיביוטיקה; חיסונים, תכשירי אבחון לשימוש רפואי; הנכללים

כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 36830/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221539 מספר סימן

KATIMIA

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders , autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines, diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, מחלות או
הפרעות אוטואימוניות, מחלות או הפרעות של הכליה, וסכרת;

תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;
אנטיביוטיקה; חיסונים, תכשירי אבחון לשימוש רפואי; הנכללים

כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 36930/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221540 מספר סימן

OLERIVE

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders , autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines, diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, מחלות או
הפרעות אוטואימוניות, מחלות או הפרעות של הכליה, וסכרת;

תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;
אנטיביוטיקה; חיסונים, תכשירי אבחון לשימוש רפואי; הנכללים

כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 37030/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221541 מספר סימן

SIGNITOR

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, bacteria-based 
diseases or disorders , autoimmune diseases or 
disorders, kidney diseases or disorders, and 
diabetes; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics; vaccines, diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם,  מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלת  רקמות

ואיברים, באופתלמולוגיה ולשימוש בהפרעות
גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול  בהפרעות
ומחלות עיניים, מחלות או הפרעות הנגרמות מחיידק, מחלות או
הפרעות אוטואימוניות, מחלות או הפרעות של הכליה, וסכרת;

תכשירים נוגדי פטריות; נוגדי זיהומים; נוגדי וירוסים;
אנטיביוטיקה; חיסונים, תכשירי אבחון לשימוש רפואי; הנכללים

כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 37130/11/2010



Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221566 מספר סימן

בעלים

שם: הראלד טריביון - הארץ שותפות

כתובת : רח' שוקן 21, תל אביב, 66532, ישראל

מספר זיהוי: 540188299

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, Tel Aviv, 61297, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, קומה 19, תל אביב,
61297, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertizing and promotion services in the framework 
of a lifestyle magazine; all included in class 35.

שירותי פרסום וקידום מכירות במסגרת מגזין סגנון חיים;
הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 37230/11/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221611 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Doron Amir שם: דורון אמיר

Address: 13 Eyar St., Natanya, 42524, Israel כתובת : אייר 13, נתניה, 42524, ישראל

Identification No.: 023576820מספר זיהוי: 023576820

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning perfuming preparations; all included in class 
3.

תכשירי ניקוי ובישום; נכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 37330/11/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221614 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Tamam Oren שם: תמם אורן

Address: 8 Hatiltan St., Kiryat Hasharon, Natanya, 42571, 
Israel

כתובת : התלתן 8, קרית השרון, נתניה, 42571, ישראל

Identification No.: 57749483מספר זיהוי: 57749483

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate consulting and brokerage (real estate 
affairs), business ventures (real estate affairs, 
financial  affairs, monetary affairs), financial and 
monetary mediation (financial affairs, monetary 
affairs, real estate affairs); all included in class 36.

ייעוץ ותווך נדל"ן (עסקי נכסי דלא ניידי), יזמות עסקית (עסקי
נכסי דלא ניידי, עסקי מימון, עסקי כספים), גישור כספי ומימוני
(עסקי מימון, עסקי כספים, עסקי נכסי דלא ניידי); הנכללים

כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 37430/11/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221618 מספר סימן

בעלים

שם: אליה עיצוב בע"מ

כתובת : מונטיפיורי 46, תל אביב, 65201, ישראל

מספר זיהוי: 513779793

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

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 or of plastics ; all 
included in class 20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים
בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום או

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20

כ"ג כסלו תשע"א - 37530/11/2010



Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221624 מספר סימן

Owners

Name: PixelOptics, Inc.

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

Identification No.: 67589

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical devices, namely optical glasses and 
associated optical lenses and optical frames; all 
included in class 9.

התקנים אופטיים, שהם משקפיים אופטיים ועדשות אופטיות
ומסגרות אופטיות הקשורות להם; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 10/02/2009, No. 77667296 ארה"ב, 10/02/2009, מספר 77667296

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 37630/11/2010



Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221632 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services; services relating to training, 
instruction, teaching and acquiring skills, for 
individuals aged three to nineteen, in particular 
design, development, running and popularisation of 
study courses, exams and examination procedures 
as well as teaching methods; training including 
teachers' professional training and continuous 
training (especially teacher control); organisation and 
running of courses and workshops, tutorials, exams 
and assessment-related services, including assigning 
to level groups, testing and awarding degrees and 
titles, in particular distribution of relevant certificates; 
organisation and running of exam sessions, 
examination assessments, grading; other teaching-
related services consisting in producing exam 
papers, arranging and holding assessments for 
applicants seeking admission to university or training 
colleges; organisation and running of gatherings, 
meetings, sports and cultural events, seminars, 
colloquia, workshops, conferences and conventions; 
information on training and teaching activities; 
publication of texts, especially in downloadable 
electronic format; sports and cultural activities; 
translation services; professional consultation in 
educational, training and teaching matters; all 
included in class 41

שירותי חינוך; שירותים הקשורים למתן הכשרה, הדרכה,
הוראה ורכישת מיומנויות, ליחידים בגילאים שלוש עד תשע

עשרה, בפרט עיצוב, פיתוח, הפעלה והפצה בציבור של קורסי
לימוד, מבחנים והליכי בחינה כמו גם שיטות לימוד; הכשרה

כולל הכשרת מורים מקצועית והכשרה מתמדת (במיוחד מורה
מפקח); ארגון והפעלה של קורסים וסדנאות, שיעורי עזר,

מבחנים ושירותי הערכה קשורים, כולל שבוץ לקבוצות רמה,
בחינה והענקת רמות ותארים, בפרט חלוקת תעודות מתאימות;

ארגון והפעלת מושבי בחינה, הערכות בחינה, מתן ציונים;
שירותים אחרים הקשורים להוראה המורכבים בהכנת גיליונות
בחינה, ארגון וקיום מבחני הערכה למועמדים המבקשים כניסה
לאוניברסיטה או למכללות  הכשרה; ארגון והפעלה של כינוסים,
ישיבות, אירועי ספורט ותרבות, סמינרים, התוועדות, סדנאות,
ועידות וכנסים; מתן מידע על פעילויות הכשרה והוראה; פרסום
של טקסטים, במיוחד בפורמט הניתן להורדה באופן אלקטרוני;
פעילויות ספורטיביות ותרבותיות; שירותי תרגום; מתן יעוץ

מקצועי בענייני חינוך, הכשרה והוראה; הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 37730/11/2010



Owners

Name: International Baccalaureate Organization (IBO)

Address: Route des Morillons 15, Le Grand-Saconnex, 
Genève, CH-1218, Switzerland

Identification No.: 800373

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 37830/11/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221644 מספר סימן

GlobaLink

Ownersבעלים

Name: BAMBERGER-ROSENHEIM LTD. שם: במברגר-רוזנהיים בע"מ

Address: 142 Achuza Street, Raanana, 43300, Israel כתובת : רח' אחוזה 142, רעננה, 43300, ישראל

Identification No.: 510533417מספר זיהוי: 510533417

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Global real estate investment management; included 
in class 35.

ניהול עסקים והשקעות בנכסי נדל"ן בעולם; נכלל בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 37930/11/2010



Application Date 25/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221665 מספר סימן

CARD-LOK

Owners

Name: PEP West, Inc.

Address: 7328 Trade Street, San Diego, CA, 92121, 
U.S.A.

Identification No.: 66681

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Printed circuit board retainers in rack assemblies; 
printed circuit board retainers for use in cold plate 
and heat exchanger applications, included in Class 6

תפסני מעגלים מודפסים במערכות מדף; תפסני מעגלים
מודפסים לשימוש ביישומי מחליפי חום ופלטות קירור, הנכללים

בסוג 6

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 28/05/2009, No. 77/746,171 ארה"ב, 28/05/2009, מספר 77/746,171

Class: 6 סוג: 6

כ"ג כסלו תשע"א - 38030/11/2010



Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221671 מספר סימן

בעלים

שם: לנצ' דיפו (2009) בע"מ

כתובת : טופז 17/1, אצל לאוניד רובינסקי, מבשרת ציון, 90805,
ישראל

מספר זיהוי: 514248996

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Hevroni, Adv.

Address: 8 Shmuel Hanagid St., Jerusalem, Israel

שם: יגאל חברוני, עו"ד

כתובת : רח' המלך ג'ורג' 16א', ירושלים, 94229, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jams, concoction, compotes, milk and milk products; 
included in class 29.

ריבות, מרקחות, לפתנים, חלב ומוצרי חלב; נכללים כולם בסוג
.29

כ"ג כסלו תשע"א - 38130/11/2010



Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221672 מספר סימן

בעלים

שם: לנצ' דיפו (2009) בע"מ

כתובת : טופז 17/1, אצל לאוניד רובינסקי, מבשרת ציון, 90805,
ישראל

מספר זיהוי: 514248996

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Hevroni, Adv.

Address: 8 Shmuel Hanagid St., Jerusalem, Israel

שם: יגאל חברוני, עו"ד

כתובת : רח' המלך ג'ורג' 16א', ירושלים, 94229, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry, confectionery, ice cream and ice; included in 
class 30.

דברי מאפה, ממתקים, גלידות וקרח; נכללים בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 38230/11/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221693 מספר סימן

INTANZA

Owners

Name: Sanofi Pasteur

Address: Lyon, France

Identification No.: 51967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 38330/11/2010



Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221721 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Traffic Line LTD. שם: טרפיק ליין בע"מ

Address: 8 Haoren St., Magshimim, 56910, Israel כתובת : האורן 8, מגשימים, 56910, ישראל

Identification No.: 513952556מספר זיהוי: 513952556

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Levit, Adv.

Address: 9 Ehad Ha'am St., P.O.B. 29557, Tel Aviv, 
61294, Israel

שם: גדעון לויט, עו"ד

כתובת : אחד העם 9, ת.ד. 29557, תל אביב, 61294, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development of a software platform for the internet in 
witch users are socialized in real time through 
simulation of a real bar interaction by way of picture 
or video, sending and receiving massages (text 
massages, multimedia or voice massaging) or by any 
means of information transmitted between computers 
or cellular or between computer and cellular; included 
in class 42.

פיתוח פלטפורמה חברתית מבוססת תוכנה המהווה זירת
הכרויות בזמן אמת, באמצעות תמונה או וידאו, המדמים

אינטרקציה של בר אמיתי, שליחה וקבלה של הודעות (הודעות
טקסט, מולטימדיה או הודעות ווקאליות) או כל מידע בין מחשב
למחשב או בין מחשב לטלפון נייד או בין טלפון נייד למחשב;

הנכללים בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 38430/11/2010



Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221722 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shai Sahar שם: שי סהר

Address: 23 Kfar Giladi St., Tel Aviv, 66092, Israel כתובת : כפר גלעדי 23, תל אביב, 66092, ישראל

Identification No.: 040836249מספר זיהוי: 040836249

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Fuel and gas containers for lighters for domestic use; 
included in class 4.

מיכלי דלק וגז למצתים לשימוש ביתי; נכלל בסוג 4.

כ"ג כסלו תשע"א - 38530/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221766 מספר סימן

Family Cloud

Ownersבעלים

Name: MEISHAR IMMEDIATE COMMUNITY LTD. שם: מיישר אימידייט קומיוניטי בע"מ

Address: 11 Galgalei Haplada, Herzelia, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514185040מספר זיהוי: 514185040

חברה פרטית

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Security service. which is included in the use 
provided in category 45.

שירותי ניהול ואבטחה להגנת בני אדם או רכושם; נכללים בסוג
.45

כ"ג כסלו תשע"א - 38630/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221767 מספר סימן

Family Cloud Network

Ownersבעלים

Name: MEISHAR IMMEDIATE COMMUNITY LTD. שם: מיישר אימידייט קומיוניטי בע"מ

Address:  ישראל46120, הרצליה, 11גלגלי הפלדה , כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514185040מספר זיהוי: 514185040

חברה פרטית

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Security service. which is included in the use 
provided in category 45.

שירותי ניהול ואבטחה להגנת בני אדם או רכושם; נכללים בסוג
.45

כ"ג כסלו תשע"א - 38730/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221768 מספר סימן

Security Family Cloud Network

Ownersבעלים

Name: MEISHAR IMMEDIATE COMMUNITY LTD. שם: מיישר אימידייט קומיוניטי בע"מ

Address:  ישראל46120, הרצליה, 11גלגלי הפלדה , כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514185040מספר זיהוי: 514185040

חברה פרטית

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Security service. which is included in the use 
provided in category 45.

שירותי ניהול ואבטחה להגנת בני אדם או רכושם; נכללים בסוג
.45

כ"ג כסלו תשע"א - 38830/11/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221769 מספר סימן

Security Family Cloud

Ownersבעלים

Name: MEISHAR IMMEDIATE COMMUNITY LTD. שם: מיישר אימידייט קומיוניטי בע"מ

Address:  ישראל46120, הרצליה, 11גלגלי הפלדה , כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514185040מספר זיהוי: 514185040

חברה פרטית

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Security service. which is included in the use 
provided in category 45.

שירותי ניהול ואבטחה להגנת בני אדם או רכושם; נכללים בסוג
.45

כ"ג כסלו תשע"א - 38930/11/2010



Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221774 מספר סימן

ClickRoster

Ownersבעלים

Name: Clicksoftware Technologies Ltd שם: קליק-תוכנה טכנולוגיות בע"מ

Address: Park Azorim, Oren Bldg., 94 Em Hamoshavot 
Road, P.O.B. POB 3697, Petach Tikva, 49527, Israel

כתובת : פארק אזורים, בנין אורן, דרך אם המושבות 94, ת.ד. תד
3697, פתח תקוה, 49527, ישראל

Identification No.: 510829971מספר זיהוי: 510829971

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for planning and scheduling work 
shifts. included in class 9.

תוכנת מחשב לתכנון ותזמון משמרות עבודה. הכלולה בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 39030/11/2010



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221783 מספר סימן

Owners

Name: Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho 
(also trading as Miyake Design Studio)

Address: 1-23 Ohyamacho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 800392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps and detergents; dentifrices; make-up powders, 
toilet water; cosmetic creams; cheek colors; cosmetic 
rouges; hair care cosmetic preparations; liquid 
perfumes; perfumes; cleansing cosmetic creams; 
cold creams; cosmetic lotions; skin cosmetic 
preparations; bath cosmetics; hair lotions; eye 
cosmetics; eyebrow cosmetics; talcum powders for 
toilet use; depilatories; body deodorant cosmetics; 
perfumery, fragrances and incenses; abrasive 
papers; abrasive cloth; abrasive sand; artificial 
pumice stones; polishing papers; polishing cloth; 
false nails; false eyelashes; all included in class 3.

סבונים וחומרי ניקוי; משחות שיניים; אבקות איפור, מי טואלט;
קרמים קוסמטיים; צבעי לחיים; אודם קוסמטי; תכשירים
קוסמטיים לטיפול בשיער; בשמים נוזליים; בשמים; קרמים
קוסמטיים לניקוי; קרמים קרים; תחליבים קוסמטיים; תכשירי
עור קוסמטיים; קוסמטיקת רחצה; תחליבי שיער; קוסמטיקת
עיניים; קוסמטיקת גבות; אבקות טלק לשימוש טואלט; מסירי
שיער; קוסמטיקה מפיגת ריחות גוף; פרפומריה, ריחות ובישום;

ניירות ממרטים; אריגים ממרטים; חול ממרט; אבני ספוג
מלאכותיות; ניירות הברקה; אריגי הברקה; ציפורניים
מלאכותיות; ריסים מלאכותיים; הכל כלול בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Japan, 08/01/2009, No. 2009-000895 יפן, 08/01/2009, מספר 2009-000895

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 39130/11/2010



Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221786 מספר סימן

CP KELCO

Owners

Name: CP KELCO U.S., INC.

Address: 1000 Parkwood Circle, Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 800390

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives used in manufacturing in the 
fields of agrochemicals, oil productions, paper, 
pharmaceuticals, personal care products and food 
production.

תוספות כימיות המשמשות בייצור בתחומים של כימיקלים
חקלאיים, ייצור דלק, נייר, תרופות, מוצרי טיפול אישי וייצור

אוכל.

כ"ג כסלו תשע"א - 39230/11/2010



Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221792 מספר סימן

ClickRoster

Ownersבעלים

Name: Clicksoftware Technologies Ltd שם: קליק-תוכנה טכנולוגיות בע"מ

Address: Park Azorim, Oren Bldg., 94 Em Hamoshavot 
Road, P.O.B. POB 3697, Petach Tikva, 49527, Israel

כתובת : פארק אזורים, בנין אורן, דרך אם המושבות 94, ת.ד. תד
3697, פתח תקוה, 49527, ישראל

Identification No.: 510829971מספר זיהוי: 510829971

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services related to software for planning 
and scheduling work shifts.

שירותי  תוכנה הקשורים לתכנון ותזמון משמרות עבודה.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 25/06/2009, No. 77767791 ארה"ב, 25/06/2009, מספר 77767791

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 39330/11/2010



Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221794 מספר סימן

ServiceTycoon

Ownersבעלים

Name: Clicksoftware Technologies Ltd שם: קליק-תוכנה טכנולוגיות בע"מ

Address: Park Azorim, Oren Bldg., 94 Em Hamoshavot 
Road, P.O.B. POB 3697, Petach Tikva, 49527, Israel

כתובת : פארק אזורים, בנין אורן, דרך אם המושבות 94, ת.ד. תד
3697, פתח תקוה, 49527, ישראל

Identification No.: 510829971מספר זיהוי: 510829971

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services related to field of service 
management.

שירותי תוכנה בתחום של ניהול מערכי שירות ניידים.

כ"ג כסלו תשע"א - 39430/11/2010



Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221800 מספר סימן

ServiceTycoon

Ownersבעלים

Name: Clicksoftware Technologies Ltd שם: קליק-תוכנה טכנולוגיות בע"מ

Address: Park Azorim, Oren Bldg., 94 Em Hamoshavot 
Road, P.O.B. POB 3697, Petach Tikva, 49527, Israel

כתובת : פארק אזורים, בנין אורן, דרך אם המושבות 94, ת.ד. תד
3697, פתח תקוה, 49527, ישראל

Identification No.: 510829971מספר זיהוי: 510829971

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for field service management. 
included in class 9

תוכנת מחשב לניהול מערכי שירות ניידים. הנכללת בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 39530/11/2010



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221801 מספר סימן

Owners

Name: Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho 
(also trading as Miyake Design Studio)

Address: 1-23 Ohyamacho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 800392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Industrial packaging containers of glass; industrial 
packaging containers of ceramics; clothes brushes; 
face-powder cases; pocket mirrors; pocket mirrors 
bags; combs; comb cases; cosmetic cream cases; 
make-up sets; toilet sponges; toilet brushes; vanity 
cases; perfume sprayers; powder compacts; soap 
holders and boxes; nail brushes; powder puffs; 
shaving brushes; shaving brush stands; hair brushes; 
lip brushes; eyebrow brushes; soap trays; toilet 
cases; cosmetic and toilet utensils; shoe brushes; 
shoe horns; shoe shine cloths; handy shoe shiners; 
shoe-trees; brushes; all included in class 21.

מכלי אריזה תעשייתיים מזכוכית; מכלי אריזה תעשייתיים
מקרמיקה; מברשות בגדים; מארזי פודרה;  מראות כיס; תיקי
מראות כיס; מסרקים; מארזי מסרק; מארזים לקרם קוסמטי;

סטי איפור; ספוגי טואלט; מברשות טואלט; מארזי טיפוח עצמי;
מזליפי בושם; פודריות; מחזיקי וקופסאות סבון;  מברשות

ציפורן; כריות פודרה; מברשות גילוח; מעמדי מברשת גילוח;
מברשות שיער, מברשות שפה; מברשות גבה; מגשי סבון;
מארזי טואלט; כלי קוסמטיקה וטואלט; מברשות נעל; כפות
נעליים; אריגי הברקת נעל; מבריקי נעלים שימושיים; אימומי

נעלים; מברשות; הכל כלול בסוג 21.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Japan, 08/01/2009, No. 2009-000895 יפן, 08/01/2009, מספר 2009-000895

Class: 21 סוג: 21

כ"ג כסלו תשע"א - 39630/11/2010



Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221820 מספר סימן

IBECTA

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; all included in class 05. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 05.

כ"ג כסלו תשע"א - 39730/11/2010



Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221822 מספר סימן

Owners

Name: Atil Elektronik Ses Ve Goruntu Sistemleri Ve 
Gida Urunleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sirketi

Address: Merkez Mah. Guzle Is Merkezi K:4 D:1, 
Cekmekoy, Umraniye, Istanbul, Turkey

Identification No.: 800401

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, including (but not limited to) furniture for 
Plazma & LCD TVs and other audiovisual equipment; 
all included in class 20.

רהיטים, לרבות (אך לא רק) רהיטים עבור טלוויזיות פלזמה ו
-LCD וציוד אורקולי אחר; הנכללים כולם בסוג 20.

כ"ג כסלו תשע"א - 39830/11/2010



Application Date 03/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221823 מספר סימן

SIMILAC GENTLE

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Infants and invalids foods; all included in class 5. מזון לפעוטות ולחולים; הנכלל בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 39930/11/2010



Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221923 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Reichman Liron שם: רייכמן לירון

Address: 14 Moshe Sne, Petach Tikva, Israel כתובת : משה סנה 14, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 034287896מספר זיהוי: 034287896

Name: Herman Sharon שם: הרמן שרון

Address: 33b Balfour st., Tel Aviv, Israel כתובת : בלפור 33ב', תל אביב, ישראל

Identification No.: 023887920מספר זיהוי: 023887920

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Planning, building, establishment and design of 
internet websites; design services; providing website 
maintenance services, technological solutions 
development, software development, hosting 
websites and content  management systems, visual 
communication design; all included in class 42.

תכנון, בניית, הקמת ועיצוב אתרי אינטרנט; שירותי עיצוב; מתן
שירותי תחזוקת אתרים, פיתוח פתרונות טכנולוגים, פיתוח
תוכנה, אירוח אתרים ומערכות ניהול תוכן, עיצוב תקשורת

חזותית; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 35 סוג: 35

Internet branding, marketing and promotion of 
websites; all included in class 35.

שירותי מיתוג, שיווק וקידום אינטרנטי לאתרים; הנכללים כולם
בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 40030/11/2010



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221944 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 513930222מספר זיהוי: 513930222

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Organic tea extract plus aloe vera; included in class 
30.

תמצית תה אורגני בתוספת אלוורה; נכלל בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 40130/11/2010



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221945 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Kinnereth Farm - Date products Agricultural 
Cooperative Association Ltd.

שם: חצר כנרת - מוצרי תמר אגש"ח בע"מ

Address: D.N. Jordan Valley, Kinnereth Group, 15118, 
Israel

כתובת : ד"נ עמק הירדן, כנרת קבוצה, 15118, ישראל

Identification No.: 570047118מספר זיהוי: 570047118

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Silan, natural Silan, date products, flavored silan, 
date spreads; all included in class 30.

סילאן, סילאן טבעי, מוצרי תמרים, סילאן בטעמים, ממרחי
תמרים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 40230/11/2010



Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222016 מספר סימן

Walk On Map

Ownersבעלים

Name: ELIEZER JACOBSON שם: אליעזר יעקבזון

Address: P.O.B. 680, Tel Aviv, 61006, Israel כתובת : ת.ד. 680, תל אביב, 61006, ישראל

Identification No.: 028843712מספר זיהוי: 028843712

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Flip flops; included in class 25. כפכפים; נכללים בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 40330/11/2010



Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222020 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: M.D.S INVESTMENT LTD. שם: אמ.די.אס אינווסטמנט בע"מ

Address: 24 Oskar Schindler St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' אוסקר שינדלר 24, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514280940מספר זיהוי: 514280940

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: שטיינמץ, הרינג, גרמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, marketing, distribution and sale of pasta from 
Italy; included in class 35.

ייבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי פסטה מאיטליה; נכלל
בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 40430/11/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222043 מספר סימן

NK PRO

Ownersבעלים

Name: Hair Express Ltd. שם: הייר אקספרס בע"מ

Address: 53 Arlozorov St., Tel Aviv, 62646, Israel כתובת : רח' ארלוזרוב 53, תל אביב, 62646, ישראל

Identification No.: 513617258מספר זיהוי: 513617258

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for the treatment of the hair; hair 
preparations; preparations for smoothing of hair; 
preparations for restoration of hair ; gels, sprays and 
mousses and preparations for hair styling and hair 
care; hair conditioners and lotions; preparations for 
coloring hair; hair dyes and tints; all included in class 
3.

תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לשיער; תכשירים להחלקת
שיער; תכשירים לשיקום שיער; ג'ל, תרסיסים, מוסים ותכשירים
לעיצוב ולטיפוח שיער; מייצבי ותחליבי שיער; תכשירים לצביעת

שיער; צבעים וגוונים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 40530/11/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222062 מספר סימן

Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
10577, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Snack foods consisting primarily of potatoes, nuts, 
nut products, seeds, fruits or other vegetable 
materials or combinations thereof including potato 
chips, potato crisps, beef snacks, soy-based snacks; 
all included in class 29.

חטיפי מזון המכילים בעיקר תפוחי אדמה, אגוזים, מוצרי
אגוזים, גרעינים, פירות או חומרי ירקות אחרים או קומבינציות
שלהם כולל צ'יפס תפוח אדמה, טוגני תפוח אדמה, חטיפי בקר,

חטיפים מבוססים על סויה; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 40630/11/2010



Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222077 מספר סימן

BESF1TS

Owners

Name: HYUNDAI MOBIS CO., LTD.

Address: 679-4 Yeoksam-1dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800424

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Accelerometers; thermostats; electric batteries; all 
included in class 9

מדי תאוצה; וסתי חום; סוללות חשמליות; הנכללים כולם בסוג
9

כ"ג כסלו תשע"א - 40730/11/2010



Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222078 מספר סימן

BESF1TS

Owners

Name: HYUNDAI MOBIS CO., LTD.

Address: 679-4 Yeoksam-1dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800424

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Timing belts for machines, motors and engines used 
in industrial applications; oil filters; automatic tire 
removing and installing devices; turbo blowers; rotary 
pumps; all included in class 7

רצועות תזמון למכונות, רכבים, ומנועים לשימושים תעשייתים;
מסנני שמן; מכשירים להתקנה והסרה אוטומטית של צמיגים;

מפוחי טורבו; משאבות סחרור; הנכללים כולם בסוג 7

כ"ג כסלו תשע"א - 40830/11/2010



Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222079 מספר סימן

BESF1TS

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger cars (automobiles); passenger cars (for 
more 7 passengers); sports cars; motorcycles for 
motocross; air bags (safety devices for automobiles); 
windscreen wipers; hoods for automobile engines
(hoods for automobile engines); horns for 
automobiles; air pumps (automobile accessories); 
luggage nets for automobile; anti-theft alarms for 
automobiles; doors for automobile; direction signals 
for automobiles; anti-glare devices for automobiles 
(except for parts of lighting apparatus); rearview 
mirrors for automobile; bumpers for automobiles; 
automobile bodies; automobile chassis; ski carriers 
for cars; power tailgates (parts of automobiles); seat 
covers for automobiles; safety seats for children (for 
automobile); steering wheels for automobiles; 
automobiles seats; automobiles running boards; 
undercarriages for automobile; automobile wheels; 
sun-blinds adapted for automobiles; automobile 
windows; torsion bars for automobiles; automobile 
hoods; reversing alarms for automobiles; head-rests 
for automobile seats; safety belts for automobile 
seats; balances weights for automobile wheels; rims 
for automobile wheels; automobile wheel spokes; 
mudguards for trucks; gasoline engines for land 
vehicles; diesel engine for land vehicles; ramjet 
engines for land vehicles; jet engines for land 
vehicles; turbo prop engines for land vehicles; 
compressed air engines for land vehicles; rubber 
belts for land vehicles; driving chains for land 
vehicles; gears for land vehicles; gear boxes for land 
vehicles; roller chains for land vehicles; links for land 
vehicles; transmissions for land vehicles; couplings 
for land vehicles; transmission chains for land 
vehicles; transmission shafts for land vehicles; cams 
for land vehicles; crankcases for land vehicle 
components (other than for engines); clutches for 
land vehicles; torque converters for motor cars; 
leather belts for land vehicles; spiral springs for 
vehicles; rail antishocking materials for vehicles; 
shock absorbing springs for vehicles; spring-assisted 
hydraulic shock absorbers for vehicles; air springs for 
vehicles; laminated leaf-springs for vehicles; disk 
brakes for vehicles; band brakes for vehicles; brake 
linings for vehicles; brake shoes for vehicles; brake 
segments for vehicles; block brakes for vehicles; 
conical brakes for vehicles; bearings for land 
vehicles; axis for land vehicles; axle journals; 
alternating current (ac) motors for land vehicles; 
servomotors for land vehicles; electric motors for land 
vehicles; direct current (dc) motors for land vehicles; 
all included in class 12

מכוניות נוסעים; מכוניות נוסעים (ליותר מ7- נוסעים); מכוניות
ספורט;  אופנועים ואופנועי שטח; כריות אוויר (התקני בטיחות
לרכבים); מגבים למגיני רוח; מכסי מנוע לרכבים; צופרים

לרכבים; משאבות אוויר (אביזרים לרכבים); רשתות למטענים
לרכבים; אזעקות נגד גניבה לרכבים; דלתות לרכבים; מאותתי
כיוון לרכבים; התקנים למניעת בוהק לרכב (למעט חלקים של
מערכות תאורה);  מראות לרכבים; פגושים לרכבים; מרכבי
רכבים; שלדות רכב; מנשאי מגלשיים לרכבים; מנועי פתיחת
חלקים אחוריים של רכבים (חלקי כלי רכב); כיסויים למושבי
רכבים; כסאות בטיחות לילדים (לרכבים); הגאים לרכבים;
מושבים לרכבים; מדרגות טיפוס לרכבים; תושבות לרכבים;

צמיגים לרכבים; מגיני שמש מותאמים לרכבים; חלונות לרכבים;
מוטות לרכבים; מכסים לרכבים; התראת נסיעה לאחור לרכבים;
משענות ראש למושבי רכבים; חגורות בטיחות למושבי רכבים;
משקולות איזון לגלגלי רכבים; טסות לגלגלי רכבים; חישוקים

לגלגלי רכב; מגיני בוץ למשאיות; מנועי בנזין לכלי רכב
יבשתיים; מנועי דיזל לכלי רכב יבשתיים; מנועי סילון-הזרקת
דלק לכלי רכב יבשתיים; מנועי סילון לכלי רכב יבשתיים; מנועי
מדחף טורבו לכלי רכב יבשתיים; מנועי דחיסת אוויר לכלי רכב
יבשתיים; רצועות גומי לכלי רכב יבשתיים; שרשראות הנעה

לכלי רכב יבשתיים; הילוכים לכלי רכב יבשתיים; תיבות הילוכים
לכלי רכב יבשתיים; שרשראות לכלי רכב יבשתיים; מחברים

לכלי רכב יבשתיים; ממסרים לכלי רכב יבשתיים;  מצמדים לכלי
רכב יבשתיים; שרשראות תמסורת לכלי רכב יבשתיים; מוטות
תמסורת לכלי רכב יבשתיים (שאינם למנועים); מצמדים לכלי
רכב יבשתיים; ממירי מומנט פיתול כלי רכב מנועיים; רצועות

עור לכלי רכב יבשתיים; קפיצים סליליים לרכבים; חומרים בולמי
זעזועים כנגד מסילות לכלי רכב; קפיצים קולטי זעזועים לכלי
רכב; קולטי זעזועים הידראוליים נתמכי קפיצים לכלי רכב;

קפיצי אוויר לכלי רכב; קפיצי עלה עם למינציה לרכבים;  דיסקים
לבלמים לכלי רכב; בלמי רצועה לכלי רכב; רפידות בלמים לכלי
רכב;  סנדלי בלמים לכלי רכב; חלקי בלמים לכלי רכב; בלמי
מעצור לכלי רכב; בלמי קונוס לכלי רכב; מסבים לכלי רכב
יבשתיים; צירים לכלי רכב יבשתיים; מנשאים; אלטרנטורים
לכלי רכב מנועיים וכלי רכב יבשתיים; סרוומטר לכלי רכב

יבשתיים; מנועים חשמליים לכלי רכב יבשתיים; מנועי זרם ישר
(DC) לכלי רכב מנועיים וכלי רכב יבשתיים; הנכללים כולם

בסוג 12

כ"ג כסלו תשע"א - 40930/11/2010



Owners

Name: HYUNDAI MOBIS CO., LTD.

Address: 679-4 Yeoksam-1dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800424

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 41030/11/2010



Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222081 מספר סימן

BESF1TS

Owners

Name: HYUNDAI MOBIS CO., LTD.

Address: 679-4 Yeoksam-1dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800424

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Automobile lights; reflectors for automobiles; anti-
glare devices for automobiles [except for parts of 
lighting apparatus]; air conditioners for automobiles; 
headlights for automobiles; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus for 
automobiles; heaters for automobiles; gas scrubbing 
apparatus; sterilizers; air filtering installations; air 
purifying apparatus and machines; all included in 
class 11

אורות לרכבים; מחזירי אור לרכבים; התקנים למניעת בוהק
לרכב (למעט חלקים של מערכות תאורה); מזגנים לרכבים;
פנסים קדמיים לרכב; מערכות והתקני אוורור (מיזוג אוויר)

לרכבים; מחממים לרכבים; התקני קרצוף גז; מחטאים; מערכות
סינון אוויר; התקנים ומכונות לטיהור אוויר; הנכללים כולם בסוג

11

כ"ג כסלו תשע"א - 41130/11/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222099 מספר סימן

בעלים

שם: בנק אגוד לישראל בע"מ

כתובת : אחוזת בית 6-8, תל-אביב, ישראל

מספר זיהוי: 29393

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; included in class 36. שירותים פיננסיים; נכללים בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 41230/11/2010



Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222105 מספר סימן

ZARZIO

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations containing filgrastim; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות המכילים פילגראסטים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 41330/11/2010



Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222106 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations containing filgrastim; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות המכילים פילגראסטים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 41430/11/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222120 מספר סימן

Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

Identification No.: 800432

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches ; smokers' articles; all included in class 34

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים;
הכל כלול בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 41530/11/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222123 מספר סימן

PHIBRO ISRAEL

Owners

Name: Phibro Animal Health Corporation

Address: 65 Challenger Road, Ridgefield Park, New 
Jersey, 07660, U.S.A.

Identification No.: 800435

(a New York corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Distributorship services in the field of animal health 
and nutrition products, feed additives, veterinary 
medicines, and vaccines and antibiotics for animals; 
all included in class 35.

שירותי זיכיון הפצה בתחום של בריאות ותזונה לבעלי חיים,
תוספי הזנה תרופות וטרינריות, וחיסונים ואנטיביוטיקה לבעלי

חיים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 41630/11/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222124 מספר סימן

PHIBRO ISRAEL

Owners

Name: Phibro Animal Health Corporation

Address: 65 Challenger Road, Ridgefield Park, New 
Jersey, 07660, U.S.A.

Identification No.: 800435

(a New York corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Animal health and nutrition products, feed additives, 
veterinary medicines, and vaccines and antibiotics for 
animals; all included in class 5.

מוצרי בריאות ותזונה לבעלי חיים, תוספי הזנה, תרופות
וטרינריות, וחיסונים ואנטיביוטיקה לבעלי חיים; הנכללים כולם

בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 41730/11/2010



Application Date 17/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222146 מספר סימן

PHOTO HUNT

Owners

Name: AMI Entertainment Network, Inc.

Address: 155 Rittenhouse Circle, Bristol, PA, U.S.A.

Identification No.: 800438

a 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer and electronic game programs; computer 
and electronic game software; computerized video 
table games; downloadable electronic games via the 
internet and wireless devices; video-output game 
machines; all included in class 9.

תוכניות מחשב ומשחק אלקטרוני; תוכנת מחשב ומשחק
אלקטרוני; משחקי שולחן וידאו ממוחשבים;  משחקים
אלקטרוניים הניתנים להורדה דרך האינטרנט והתקנים

אלחוטיים; מכונות משחק פלט וידאו; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 41830/11/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222149 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Atar Marketing office supplies LTD. שם: עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ

Address: כתובת : העמל 17, א.ת. פארק אפק, ראש העין, ישראל

Identification No.: 512302613מספר זיהוי: 512302613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: P.O.B. 142, Hadera, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : ת.ד. 142, חדרה, 38101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); printing blocks ; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרים
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); גלופות ;

הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 41930/11/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222168 מספר סימן

בעלים

שם: סולארפאוור בע"מ

כתובת : רחוב אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

מספר זיהוי: 513361782

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Repairs, maintenance, renovations, installation and 
licensing services for the apparatus and instruments 
in the field of alternative energy, including solar and 
wind turbines, as well as solar panels, current 
converters, charging controllers, batteries, suppliers, 
light bulbs, monitoring programs, constructions, 
electrical substances, fuse boxes, lamp posts, traking 
devices and accompanying products for systems in 
the field of alternative energy; all of which are 
included in class 37.

תיקונים, תחזוקה, שיפוץ, שירותי התקנה ורישוי התקנה של
התקנים ומכשירים בתחום האנרגיה החלופית, לרבות אנרגיה
סולארית וטורבינות רוח, לרבות פנלים סולאריים, ממירי מתח,

בקרי טעינה, מצברים, ספקים, נורות, תוכנות ניטור,
קונסטרוקציות, חומרי חשמל, ארונות חשמל, עמודי תאורה,
מתקני עקיבה ומוצרים נלווים למערכות אנרגיה חלופית;

הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג כסלו תשע"א - 42030/11/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222169 מספר סימן

בעלים

שם: סולארפאוור בע"מ

כתובת : רחוב אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

מספר זיהוי: 513361782

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Analysis, characterizing, planning and development 
services in the field of alternative energy, including 
solar systems, solar products and wind turbines.

שירותי ניתוח, אפיון, תכנון ופיתוח בתחום האנרגיה החלופית,
לרבות של מערכות סולאריות, מוצרים סולאריים וטורבינות רוח;

הנכללים בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 42130/11/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222173 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

insurance and financial services ; all included in class 
36

שירותי ביטוח ושירותים פיננסיים ; הנכללים כולם בסוג 36

כ"ג כסלו תשע"א - 42230/11/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222174 מספר סימן

Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

Identification No.: 800432

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles;  all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים;
הכל כלול בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 42330/11/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222178 מספר סימן

Owners

Name: LI JIAN RONG

Address: Suite 1702, No. 41 Xiaomei Street, Xihua Road, 
Guangzhou, Guangdong Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 800440

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hair-curlers, electrically heated; Time recording 
apparatus; Scales; Weighing machines; 
Chronographs [time recording apparatus]; all 
included in class 9.

מסלסלי שיער המתחממים ע"י חשמל; מכשור לרישום זמן;
משקולות; מכונות שקילה; כרונוגרפים [מכשור לרישום זמן] ;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 42430/11/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222179 מספר סימן

Owners

Name: LI JIAN RONG

Address: Suite 1702, No. 41 Xiaomei Street, Xihua Road, 
Guangzhou, Guangdong Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 800440

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Evaporators; Hair driers [dryers]; Electrical drier with 
a blower; Curling lamps; Steam generating 
installations; Steam facial apparatus [saunas]; all 
included in class 11.

מאיידים; מייבשי שיער [מייבשים]; מייבשים חשמליים עם פן;
מנורות סלסול; התקנים לייצור אדים; מכשור אידוי לפנים

[סאונות] ; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 42530/11/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222183 מספר סימן

TIBCO SILVER

Owners

Name: TIBCO Software Inc.

Address: 3303 Hillview Avenue, Palo Alto, California, 
94304, U.S.A.

Identification No.: 800445

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Use of non-downloadable software as a service 
comprising web services and tools that allow users to 
deploy, monitor and manage applications in an 
external network of machines; computer services, 
namely, providing data caching, data and application 
integration services, data transformation services, 
process management services, data connectivity 
services, presentation services, messaging and 
mediation services

שימוש בתוכנות בלתי ניתנות להורדה כפורטל המכיל שירותי
אינטרנט וכלים המאפשרים למשתמשים לפרוס, לפקח ולנהל
אפליקציות ברשת חיצונית של מחשבים; שירותי מחשב, דהיינו,

הטמנת נתונים, שירותי שילוב אפליקציות ונתונים, שירותי
טרנספורמציה של נתונים, שירותי ניהול תהליך, שירותי

קישוריות נתונים, שירותי פרזנטציה, שירותי שליחת הודעות
וגישור.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 01/05/2009, No. 77727371 ארה"ב, 01/05/2009, מספר 77727371

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 42630/11/2010



Application Date 09/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222225 מספר סימן

Air Speed

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1951) Ltd שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

Address: 1 Sapir Yossef 1 St., Rishon Letziyon, Israel כתובת : רח' ספיר יוסף 1, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039975מספר זיהוי: 520039975

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air-Conditioners and Air-Conditioners equipment; all 
included in class 11.

מזגנים וציוד מיזוג אויר; נכלל בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 42730/11/2010



Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222234 מספר סימן

CLOUD ASSURE

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP) featuring software
that provides security measures, performance tests
and availability monitoring for software applications
delivered and consumed over the Internet; computer
software services, namely, technical support for
computer software problems, remote
management of computer applications for others; all
included in class 42.

ספק שירותי יישום (ASP) המציג תוכנה המספקת אמצעי
אבטחה, מבחני ביצוע וניטור זמינות עבור יישומי תוכנה

הנשלחים ונצרכים על גבי האינטרנט; שירותי תוכנת מחשב,
בייחוד, תמיכה טכנית עבור בעיות תוכנת מחשב, ניהול מרוחק

של יישומי מחשב עבור אחרים; הכל כלול בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 31/03/2009, No. 77/703352 ארה"ב, 31/03/2009, מספר 77/703352

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 42830/11/2010



Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222235 מספר סימן

CLOUD ASSURE

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer peripherals; computer 
software that provides security  measures, 
performance tests and availability monitoring for 
software applications delivered and consumed over 
the Internet; all included in Class 9.

חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב; תוכנת מחשב המספקת
אמצעי אבטחה, מבחני ביצוע וניטור זמינות עבור ישומי תוכנה

הנשלחים ונצרכים על גבי האינטרנט; הכל כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 31/03/2009, No. 77/703352 ארה"ב, 31/03/2009, מספר 77/703352

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 42930/11/2010



Application Date 21/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222238 מספר סימן

Microwave Studio

Owners

Name: CST - COMPUTER SIMULATION 
TECHNOLOGY AG

Address: Bad Nauheimer Strasse 19 ,, 64289 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 800315

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software; included in class 9 תוכנה; הנכללת בסוג 9

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 20/04/2009, No. 30 2009 024743.9/09 גרמניה, 20/04/2009, מספר 024743.9/09 2009 30

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 43030/11/2010



Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222259 מספר סימן

פייג'יאה

Ownersבעלים

Name: PAYGEA ISRAEL LTD. שם: פיג'יאה ישראל בע"מ

Address: 31 Yavne St., Tel Aviv, 65792, Israel כתובת : רחוב יבנה 31, תל אביב-יפו, 65792, ישראל

Identification No.: 514145580מספר זיהוי: 514145580

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Credit card clearing services; payment processing 
and transfer of funds; all included in class 36.

שירותי סליקת כרטיס אשראי; ביצוע תשלומים והעברת כספים;
הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 43130/11/2010



Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222267 מספר סימן

פייג'יאה

Ownersבעלים

Name: PAYGEA ISRAEL LTD. שם: פיג'יאה ישראל בע"מ

Address:  ישראל65792, תל אביב-יפו, 31רחוב יבנה , כתובת : רחוב יבנה 31, תל אביב-יפו, 65792, ישראל

Identification No.: 514145580מספר זיהוי: 514145580

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer program in the field of credit card 
payments; included in class 9.

תוכנת מחשב בתחום הסדרת סליקה בכרטיסי אשראי; הנכללת
בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 43230/11/2010



Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222268 מספר סימן

PAYGEA

Ownersבעלים

Name: PAYGEA ISRAEL LTD. שם: פיג'יאה ישראל בע"מ

Address:  ישראל65792, תל אביב-יפו, 31רחוב יבנה , כתובת : רחוב יבנה 31, תל אביב-יפו, 65792, ישראל

Identification No.: 514145580מספר זיהוי: 514145580

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer program in the field of credit card 
payments; included in class 9.

תוכנת מחשב בתחום הסדרת סליקה בכרטיסי אשראי; הנכללת
בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 43330/11/2010



Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222269 מספר סימן

PAYGEA

Ownersבעלים

Name: PAYGEA ISRAEL LTD. שם: פיג'יאה ישראל בע"מ

Address:  ישראל65792, תל אביב-יפו, 31רחוב יבנה , כתובת : רחוב יבנה 31, תל אביב-יפו, 65792, ישראל

Identification No.: 514145580מספר זיהוי: 514145580

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Credit card clearing services; payment processing 
and transfer of funds; all included in class 36.

שירותי סליקת כרטיס אשראי; ביצוע תשלומים והעברת כספים;
הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 43430/11/2010



Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222270 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: PAYGEA ISRAEL LTD. שם: פיג'יאה ישראל בע"מ

Address:  ישראל65792, תל אביב-יפו, 31רחוב יבנה , כתובת : רחוב יבנה 31, תל אביב-יפו, 65792, ישראל

Identification No.: 514145580מספר זיהוי: 514145580

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Credit card clearing services; payment processing 
and transfer of funds; all included in class 36.

שירותי סליקת כרטיס אשראי; ביצוע תשלומים והעברת כספים;
הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 43530/11/2010



Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222279 מספר סימן

Owners

Name: FUNCTIONAL PRODUCTS TRADING S.A.

Address: domiciled at Luis Pasteur, Av. No 5:850,, office 
303, Vitacura, Santiago de Chile, Chile

Identification No.: 70529

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural grains for planting; agricultural seeds; 
seeds for agricultural purposes; unprocessed grains 
for eating; seeds for horticultural purposes; 
unprocessed grain; all included in class 31.

גרעינים חקלאיים לשתילה; זרעים חקלאיים; זרעים למטרות
חקלאיות; גרעינים בלתי מעובדים לאכילה; זרעים למטרות

גננות; דגן בלתי מעובד; הנכללים כולם בסוג 31.

כ"ג כסלו תשע"א - 43630/11/2010



Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222288 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: LEOMEK HATODAHA LTD. שם: לעומק התודעה בע"מ

Address: כתובת : רח' דרך העצמאות 49, יהוד, ישראל

Identification No.: 513378521מספר זיהוי: 513378521

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Dagan, Adv.

Address: Kehilat Venezia 8, Tel Aviv, 69400, Israel

שם: שלמה דגן, עו"ד

כתובת : רחוב קהילת ונציה 8, תל אביב-יפו, 69400, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Palicity and advertising on the Internet, publicity 
banners; all included in class 35.

פרסום ופרסומות באינטרנט, באנריים, פרסומיים; כולם נכללים
בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 43730/11/2010



Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222290 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: RONET International Certification Services 
LTD.

שם: רונט שירותי הסמכה בינלאומיים בע"מ

Address: P.O.B. 33111, Tel Aviv, 61330, Israel כתובת : ת.ד. 33111, תל אביב, 61330, ישראל

Identification No.: 512975657מספר זיהוי: 512975657

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research; standardization, 
certification; quality assurance; supervision of work 
procedures; all included in class 42.

מחקר מדעי ותעשייתי; תקינה; התעדה; הבטת איכות ופיקוח
על נהלי עבודה; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 43830/11/2010



Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222291 מספר סימן

בעלים

שם: יוניק סוכנויות בע"מ

כתובת : אליהו איתן 20א', ראשון לציון, 75703, ישראל

מספר זיהוי: 514259365

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rafi Weinberger, Adv.

Address: 216 Jaffa Street, Jerusalem, 94383, Israel

שם: רפי וינברגר, עו"ד

כתובת : רחוב יפו 216, ירושלים, 94383, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Gifts selling services; included in class 35. שרותי מכירת מתנות; נכלל בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 43930/11/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222316 מספר סימן

GUNTHER TULIP

Owners

Name: WILLIAM COOK EUROP ApS

Address: Sandet 6, Bjaeverskov DK-4632, Denmark

Identification No.: 70534

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical device, namely, vena cava filter set; included 
in class 10.

מתקן רפואי, דהיינו מערכת סינון וריד נבוב; הנכלל בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 06/04/2009 ארה"ב, 06/04/2009

Class: 10 סוג: 10

כ"ג כסלו תשע"א - 44030/11/2010



Application Date 20/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222322 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Amit Mendeluvitch שם: עמית מנדלוביץ'

Address: 20 Arnon, Ramt-Gan, Israel כתובת : ארנון 20, רמת גן, ישראל

Identification No.: 028660660מספר זיהוי: 028660660

Name: Yechiel Duvdevani שם: יחיאל דובדבני

Address: 8 Hachrov, Ramat Efal, Israel כתובת : החרוב 8, רמת אפעל, ישראל

Identification No.: 028610319מספר זיהוי: 028610319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180,
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail marketing and selling services of goods, 
equipment and merchandise for parents and 
expectant parents, pregnant women, babies, infants, 
children through stores and/or internet and/or call 
center and/or deliveries; included in class 35.

שרותי שיווק ומכירה קמעוניים של מוצרים, ציוד ומצרכים
המיועדים להורים ולהורים לעתיד, לנשים הרות, לילדים,

לתינוקות ולפעוטות באמצעות חנויות ו/או באמצעות באמצעות
רשת האינטרנט ו/או מרכז הזמנות טלפוניות ובאמצעות

משלוחים; הנכללים בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 44130/11/2010



Application Date 20/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222349 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ardom Industrial AGSHC Ltd. שם: ניהול ואחזקות ערדום אגש"ח בע"מ

Address: כתובת : אילות, ישראל

Identification No.: 1122מספר זיהוי: 1122

חברה פרטית

Name: Ardom Regional Enterprises Hevel Eiot, 
Agricultural Cooperative limited

שם: ערדום מפעלים אזוריים חבל אילות, אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ

Address: D.N. Eilot, Israel כתובת : ד.נ. איילות, ישראל

Identification No.: 57260מספר זיהוי: 57260

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד. 2448, תל אביב, 61024,
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד. 2448, תל אביב, 61024,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural products, fresh fruits and vegetables, 
seeds, seedlings and live flowers; all included in 
class 31.

מוצרי חקלאות, פירות וירקות טריים, זרעים, שתילים ופרחים
חיים; הנכללים כולם בסוג 31.

כ"ג כסלו תשע"א - 44230/11/2010



Application Date 22/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222355 מספר סימן

Owners

Name: Shimano American Corporation

Address: One Holland, Irvine, CA, U.S.A.

Identification No.: 800449

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Kite lines, kite lines for sport purposes, fishing lines; 
all included in class 28.

חוטי עפיפון, חוטי עפיפון למטרות ספורט, חוטי דייג; הנכללים
כולם בסוג 28.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 03/03/2009, No. 1177178 בנלוקס, 03/03/2009, מספר 1177178

Class: 28 סוג: 28

כ"ג כסלו תשע"א - 44330/11/2010



Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222376 מספר סימן

SCI-B-VAC

Owners

Name: SciGen Ltd.

Address: 152 Beach Road, #26-05/08 Gateway East, 
189721, Singapore, Singapore

Identification No.: 800458

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the diagnosis, 
prevention and treatment of Hepatitis B; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות עבור אבחנה, מניעה וטיפול בצהבת B; הכל
נכלל בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 44430/11/2010



Application Date 24/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222385 מספר סימן

WINSTON AVANT SERIES

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smokers' 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומעובד, פריטים לצרכי עישון וגפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 44530/11/2010



Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222387 מספר סימן

SEA BEAUTY INSTITUTE

Ownersבעלים

Name: L'Oreal Israel Ltd שם: לוריאל ישראל בע"מ

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 520041757מספר זיהוי: 520041757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, creams and 
lotions for body and face skin care, all containing 
natural minerals of the Dead Sea and not for medical 
use; all included in class 3.

בשמים, שמני תמצית, תמרוקים, קרמים ותחליבים לטיפוח עור
הגוף והפנים המכילים כולם מינרלים טבעיים מים המלח ואינם

לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 44630/11/2010



Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222406 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing namely coats, blouson jackets, raincoats, 
parkas, suits, jackets, overalls, trousers, jeans, 
shorts, bermuda shorts, dresses, skirts, petticoats, t-
shirts, tank-tops, sweaters, jumpers, shirts, vests, 
sweatshirts, sweat suit trousers, sweat suit jackets, 
swimwear, lingerie, underwear, pyjamas, dressing 
gowns, robes, socks, tights, scarves, sashes, stoles, 
neckties, belts, headbands (clothing), gloves; 
headgear; shoes; all included in class 25

בגדים דהיינו מעילים, עליוניות, מעילי גשם, מעילי דובון,
חליפות, ז'קטים, סרבלים, מכנסיים, ג'ינס, מכנסיים קצרים,
מכנסי ברמודה, שמלות, חצאיות, קומבינזונים, חולצות טי,

חולצות גופיה, סוודרים, אפודות, חולצות, וסטים, סוויטשירטים,
מכנסי טרינינג, עליוניות לטרינינג, בגדי שחיה, לבנים, בגדים
תחתונים, פיג'מות, חלוקים, חלוקי רחצה, גרביים, גרבונים,

צעיפים, אבנטים, רדידים, עניבות, חגורות, סרטי ראש (ביגוד),
כפפות; כיסויי ראש; מנעלים; הנכללים כולם בסוג 25

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

France, 02/03/2009, No. 093633183 צרפת, 02/03/2009, מספר 093633183

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 44730/11/2010



Owners

Name: AZOULAY Michael

Address: 42 traverse de la Panouse, Le Jas de St Cyr, 
Bat A, Marseille, 13009, France

Identification No.: 800462

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 44830/11/2010



Application Date 24/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222415 מספר סימן

AVANT SERIES

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smokers' 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומעובד, פריטים לצרכי עישון וגפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 44930/11/2010



Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222423 מספר סימן

BLOSSOM AROMA

Owners

Name: GALLAHER LIMITED

Address: Members Hill Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey, United Kingdom

Identification No.: 7345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; 
substances for smoking sold separately or blended 
with tobacco, none being for medicinal or curative 
purposes; snuff; smokers' articles included in class 
34; cigarette papers, cigarette tubes and matches; all 
included in class 34.

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת,
טבק לגלגול ביד,טבק לעיסה; סיגריות, סיגרים, סיגריות קטנות;
חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד או בתערובת עם טבק,

שאינם למטרות רפואיות או למטרות ריפוי; חומרי הרחה; פריטי
מעשנים הכלולים בסוג 34; ניירות סיגריות, שפורפרות סיגריות

וגפרורים; כולם כלולים בסוג 34.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

United Kingdom, 09/02/2009, No. 2508274 ממלכה מאוחדת, 09/02/2009, מספר 2508274

Class: 34 סוג: 34

כ"ג כסלו תשע"א - 45030/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222472 מספר סימן

PECFENT

Owners

Name: Archimedes Development Limited

Address: Albert Einstein Center, Nottingham Sciences & 
Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 
2TN, United Kingdom

Identification No.: 62294

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical  preparations, namely, analgesics;  
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, בעיקר, משככי כאבים; הכל כלול בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

United Kingdom, 05/05/2009, No. 2515364 ממלכה מאוחדת, 05/05/2009, מספר 2515364

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 45130/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222473 מספר סימן

UPS IMPORT CONTROL

Owners

Name: United Parcel Service of America, Inc.

Address: 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, 
U.S.A.

Identification No.: 11353

(Delaware 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transportation, shipping and delivery of personal 
property by air, rail, boat and motor vehicle; 
warehousing, packaging, storage and returns with 
respect to the transportation and delivery of personal 
property; freight forwarding; electronic storage and 
management of tracking, performance, claims, billing 
and brokerage shipment data; all included in class 
39.

תובלה, משגור ואספקה של רכוש אישי באויר, ברכבת, באניה
וברכב מנועי; מחסנאות, אריזה, אכסון והחזרות בקשר להובלה
ומסירה של רכוש אישית משגור מטענים; מחסנאות אלקטרונית
וניהול מעקב, בצועים, תביעות, חשבונות ועמילות של מידע

תובלה; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג כסלו תשע"א - 45230/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222476 מספר סימן

NAANDAN JAIN

Ownersבעלים

Name: NAANDAN JAIN IRRIGATION C.S LTD. שם: נען-דן ג'יין השקייה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibbutz Naan, Kibbutz Naan, 76829, Israel כתובת : קיבוץ נען, נען, 76829, ישראל

Identification No.: 570035519מספר זיהוי: 570035519

570035519

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Irrigation equipment and systems; all included in 
class 11.

ציוד ומערכות להשקייה; הכל כלול בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 45330/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222477 מספר סימן

UPS IMPORT CONTROL

Owners

Name: United Parcel Service of America, Inc.

Address: 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, 
U.S.A.

Identification No.: 11353

(Delaware 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management services, business consulting 
services, business administration services, office 
function services, management assistance services, 
management consulting services, custom clearance 
services, data processing services, providing 
automated information for customers identifying 
shipping account information over a global computer 
network for import shipments; all included in class 35.

שירותי ניהול עסקי, שירותי יעוץ לעסקים, שירותי
אדמיניסטרציה לעסקים, שירותי משרד, שירותי עזרה לניהול,
שירותי יעוץ לניהול, שירותי עמילות מכס, שירותי עבוד נתונים,

מתן מידע באופן אוטומטי ללקוחות לצורך זיהוי חשבונות
משלוח ברשת מחשוב עולמית למשלוחי יבוא; הנכללים כולם

בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 45430/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222478 מספר סימן

HBO ON DEMAND

Owners

Name: Home Box Office, Inc.

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

Identification No.: 55194

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Video-on-demand cable television transmission 
services; all included in class 38.

שירותי תשדורת טלוויזיה בכבלים של וידאו לפי דרישה;
הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 45530/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222480 מספר סימן

Owners

Name: Home Box Office, Inc.

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

Identification No.: 55194

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Video-on-demand cable television transmission 
services; all included in class 38.

שירותי תשדורת טלוויזיה בכבלים של וידאו לפי דרישה;
הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 45630/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222483 מספר סימן

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

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

Identification No.: 800473

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 19/02/2009, No. 77/674,310 ארה"ב, 19/02/2009, מספר 77/674,310

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 45730/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222484 מספר סימן

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

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

Identification No.: 70516

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 19/02/2009, No. 77/674,330 ארה"ב, 19/02/2009, מספר 77/674,330

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 45830/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222494 מספר סימן

ROSINA

Owners

Name: RICHTER GEDEON NYRT.

Address: Gyomroi ut 19-21, Budapest, 1103, Hungary

Identification No.: 67713

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, oral 
contraceptives; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, אמצעי מניעה אוראליים; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 45930/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222497 מספר סימן

AXOLUTE Eteris

Owners

Name: BTICINO S.p.A.

Address: Via Messina, 38, 20154 Milano, Italy

Identification No.: 1740

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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

מכשירים וציוד חשמליים למתקנים של משק בית, מסחריים
ותעשייתיים; מכשירים וציוד חשמלי, דהיינו: התקני חיווט;
מתגים; מתגי שלט-רחוק; מפסקי מעגלים; עמעמים; כפתורי
לחיצה חשמליים למכשירי חשמל; שקעי הזנה לתקעים

ולשקעים; נתיכים; ממסרים; ציוד לאוטומציה ביתית, דהיינו:
מערכות חשמליות  ואלקטרוניות לפתיחה וסגירה בשלט-רחוק
של תריסי גלילה, וילונות, שערים, דלתות וחלונות; מערכות
כניסה לדלת; מערכות וידאו לכניסה לדלת; טלפונים לדלת;
טלפונים וידאו לדלת; שפופרות טלפון אודיו ווידאו; תצוגות

וידאו; מסכי מגע; אינטרקומים; התקני טלפון לשולחן; אביזרים
ומערכות לחימום ומיזוג אוויר; תרמוסטטים; תרמוסטטים בעלי

טיימרים; שעונים מעוררים; טיימרים; פעמונים חשמליים
לדלתות; זמזמים חשמליים; אזעקות אקוסטיות; מערכות
אזעקת גנבים; אזעקת אש; גלאי תנועה; גלאי גז; גלאי חד-
תחמוצת הפחמן; גלאי נוזלי שיטפון; גלאי עליית טמפרטורה;
גלאים למדידת חשמל ומגנטיות; חיישני להבה; גלאי עשן;

חיישני חום; נוריות מחוון; מוליכים חשמליים; ממירים חשמליים;
קופסאות חלוקה; לוחות חלוקה; לוחות בקרה של שרת; שנאים;

מחברים; מדי-חום (לא לשימוש רפואי); היגרומטרים;
ברומטרים; מערכות הפצת קול; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 46030/11/2010



Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222501 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Danshar Ltd. שם: דנשר בע"מ

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

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

Identification No.: 510727704מספר זיהוי: 510727704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram L. Cohen, Ashlagi, EsheL, Adv.

Address: 2 Weitzman St., Tel Aviv, Israel

שם: יורם ל. כהן, אשלגי, אשל, עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2 מגדל אמות השקעות, קומה 17, תל אביב,
64239, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Line of production of chocolate chip cookies; all 
included in class 30.

סדרת עוגיות שוקולד צ'יפס; הנכללים בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 46130/11/2010



Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222502 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Abu Shehada Hassan שם: אבו שחאדה חסאן

Address: 10 Magen Avraham St., Tel Aviv- Jaffa, 68133, 
Israel

כתובת : רח' מגן אברהם 10, תל אביב-יפו, 68133, ישראל

Identification No.: 0000מספר זיהוי: 0000

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacobs Abrahams, Adv.

Address: 97 Jaffa St., P.O.B. 28006, Jerusalem, 91280, 
Israel

שם: יעקב אברהמס, עו"ד

כתובת : רחוב יפו 97, ת.ד. 28006, ירושלים, 91280, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Preparation and sale of homemade  foods, included 
in class 43.

הכנת מאכלים ביתיים, הנכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 46230/11/2010



Application Date 02/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222516 מספר סימן

STUMBLEUPON

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; extraction and 
retrieval of information and data mining by means of 
global computer network; computer services, namely, 
providing search engine services that direct like 
minded computer users to website content, links, 
web pages, and graphic and audiovisual content 
available on a global computer network based on the 
predefined criteria of those like minded computer 
users; computer services, namely, creating an online 
community for registered users to comment on and 
refine the criteria used to limit the results of the 
content retrieved by the search engine; computer 
services, namely, creating an online community for 
registered users to share with other registered users 
content retrieved from the search engine, including 
website content, links, web pages, and graphic and 
audiovisual content; computer services in the nature 
of customized web pages featuring user defined 
information and personal profiles; providing a website 
on which users can post web logs concerning 
photographs, reviews of movies, television shows, 
books, hobbies, humor, music, photography, 
outdoors, sports and computer games, and guides on 
movies, television shows, books, hobbies, humor, 
music, photography, outdoors, sports and computer 
games; online social networking services; all included 
in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון המתייחס אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; תכנון ופיתוח של חומרת
ותוכנת מחשב; הוצאת ושליפת מידע וכריית מידע באמצעות
רשת מחשב גלובאלי; שירותי מחשב, דהיינו, אספקת שירותי
מנוע חיפוש אשר מכוונים משתמשי מחשב שמעוניינים באותם
תחומים לתוכן אתר אינטרנט, קישורים, עמודי אינטרנט, ותוכן
אורקולי וגרפי שקיימים ברשת מחשב גלובאלי המבוסס על
קריטריונים במוגדרים מראש של אותם משתמשי מחשב
שמעוניינים באותם תחומים; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת
קהילה מקוונת עבור משתמשים רשומים כדי שיוכלו לתת
תגובות וללטש את הקריטריונים אשר מגבילים את תוצאות

התוכן שנשלף ע"י מנוע החיפוש; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת
קהילה מקוונת עבור משתמשים רשומים כדי שיוכלו לשתף

משתמשים רשומים אחרים בתוכן שנשלף ממנוע החיפוש, כולל
תוכן אתר אינטרנט, קישורים, עמודי אינטרנט, ותוכן אורקולי
וגרפי; שירותי מחשב באופן של עמודי אינטרנט המותאמים
אישית המכילים מידע שמוגדר ע"י המשתמש ופרופילים

אישיים; אספקת אתר אינטרנט בו משתמשים יכולים לפרסם
יומני רשת בנוגע לצילומים, ביקורות של סרטים, תוכניות

טלוויזיה, ספרים, תחביבים, הומור, מוזיקה, צילום, מרחבים
בחוץ, ספורט ומשחקי מחשב, ומדריכים על סרטים, תוכניות
טלוויזיה, ספרים, תחביבים, הומור, מוזיקה, צילום, מרחבים
בחוץ, ספורט ומשחקי מחשב; שירותי רישות חברתית מקוונת;

הכל כלול בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 46330/11/2010



Owners

Name: StumbleUpon, Inc.

Address: 140 Second Street, Third Floor, San Francisco, 
CA, 94105, U.S.A.

Identification No.: 800477

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 46430/11/2010



Application Date 02/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222517 מספר סימן

STUMBLEUPON

Owners

Name: StumbleUpon, Inc.

Address: 140 Second Street, Third Floor, San Francisco, 
CA, 94105, U.S.A.

Identification No.: 800477

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing on-line communication links which transfer 
the website user to other local and global web pages; 
providing online chat services and a bulletin board for 
computer users to discuss topics of general interest 
and content, links, and web pages they have shared 
with each other; all included in class 38

אספקת קישורי תקשורת מקוונים אשר מעבירים את משתמש
האתר לעמודי אינטרנט אחרים מקומיים וגלובאליים; אספקת
שירותי צ'אט מקוונים ולוח מודעות עבור משתמשי מחשב כדי
לדון בנושאים של התעניינות כללית ותוכן, קישורים, ועמודי
אינטרנט שהתחלקו אחד עם השני; הכל כלול בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 46530/11/2010



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222553 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Yoram Arbel שם: יורם ארבל

Address: Caesaria, Israel כתובת : האגס 11, קיסריה, ישראל

Identification No.: 3876877מספר זיהוי: 3876877

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Humus restaurant; included in class 43. מסעדות חומוס; נכלל בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 46630/11/2010



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222564 מספר סימן

Owners

Name: ACP Air Conditioning Products Ltd.

Address: Otopeni, Romania

Identification No.: 70541

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: Azrieli Towers 1, The Round Tower, 25th  
Floor, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioning products and accessories, grills, 
decorative grills, dampers, diffusers, swirl diffusers, 
slot diffusers, supply air diffusers, jets and valves, fire 
and smoke dampers; all included in class 11.

מוצרים ועזרים למיזוג אוור, גרילים, גרילים מעוצבים, מווסתי
אוויר, מפזרי אוויר, מערבלי אוויר, מפזרי אוויר בעלי חריצים,
מפזרים לאספקת אוויר, פתחי אוורור, שסתומי אוויר, מנטרלי

אש ועשן; הכלולים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 46730/11/2010



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222565 מספר סימן

ACP Air Conditioning Products

Owners

Name: ACP Air Conditioning Products Ltd.

Address: Otopeni, Romania

Identification No.: 70541

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: Azrieli Towers 1, The Round Tower, 25th  
Floor, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioning products and accessories, grills, 
decorative grills, dampers, diffusers, swirl diffusers, 
slot diffusers, supply air diffusers, jets and valves, fire 
and smoke dampers; all included in class 11.

מוצרים ועזרים למיזוג אוור, גרילים, גרילים מעוצבים, מווסתי
אוויר, מפזרי אוויר, מערבלי אוויר, מפזרי אוויר בעלי חריצים,
מפזרים לאספקת אוויר, פתחי אוורור, שסתומי אוויר, מנטרלי

אש ועשן; הכלולים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 46830/11/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222644 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: A.N. Fisical Events Ltd. שם: א.נ. פיזיקל אירועים בע"מ

Address: כתובת : רחוב הרא"ה 2, רמת גן, ישראל

Identification No.: 511935579מספר זיהוי: 511935579

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nathan Steinberg, Adv.

Address: Ramat Gan, 52681, Israel

שם: נתן שטיינברג, עו"ד

כתובת : רחוב מנחים בגין 11, רמת גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Programs, treatments and trainings for losing weight, 
fat burning and metabolism; preparing and managing 
of courses and workshops for losing weght, eating 
habits and healthy life style; organizing groups and 
education for healthy life style; all included in class 
41.

תוכניות, טיפולים ואימונים להרזיה, הפחתה במשקל, שריפת
שומנים וחילוף חומרים. ניהול ועריכת סדנאות וקורסים להרזיה,
הרגלי אכילה ואורך חיים בריאים. ארגון קבוצות וחינוך לאורך

חיים בריא; הנכללים בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 46930/11/2010



Application Date 05/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222651 מספר סימן

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

The mark is for the colors red, blue & white הסימן עבור הצבעים אדום, כחול ולבן

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

תכשירים לטיפוח והיגיינת הפה, השיניים, הגרון, חניכיים וחלל
הפה, תכשירי שטיפה למניעת אבן שן ועששת, תכשירי ניקוי
שיניים, תכשירי טיפוח שיניים, משחת שיניים, שטיפת פה,

תרסיסי פה, ג'ל לשיניים, ג'ל פלואוריט, שטיפת פה פלואוריט,
אבקות ניקוי, טבליות צביעת אבן שן; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 47030/11/2010



Application Date 05/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222652 מספר סימן

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

The mark is for the colors red, blue & white הסימן עבור הצבעים אדום, כחול ולבן

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes; electrical toothbrushes; materials 
prepared for brush making; non-electrical instruments 
and material included in class 21, all for cleaning 
purposes; parts and fitting included in class 21 for the 
aforesaid goods; dental floss, dental floss holders, 
toothpicks, toothpicks holders,  brushes; holders and 
dispensers, all included in class 21; denture brushes, 
interdental brushes; all included in class 21.

מברשות שיניים; מברשות שיניים חשמליות; חומרים מוכנים
להכנת מברשות; אביזרים וחומרים שאינם חשמליים הנכללים
בסוג 21, כולם למטרות ניקוי; חלקים וציוד הנכללים בסוג 21
עבור הסחורות לעיל; חוט דנטלי; מחזיקים לחוטים דנטליים,
קיסמים,  מחזיקי קיסמים, מברשות; מחזיקים ומנפקים,
הנכללים כולם בסוג 21; מברשות דנטליות, מברשות בין-

שיניים; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ג כסלו תשע"א - 47130/11/2010



Application Date 02/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222700 מספר סימן

EILAT QUEEN OF SHEBA HOTEL

מלון מלכת שבא אילת

Ownersבעלים

Name: Malkat Sheba Eilat Ltd. שם: מלכת שבא אילת בע"מ

Address: Giborei Israel 7, P.O.B. 8468, Natania, 42504, 
Israel

כתובת : גיבורי ישראל 7, לידי איתי רוגל, ת.ד. 8468, נתניה,
42504, ישראל

Identification No.: 511678203מספר זיהוי: 511678203

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotels; included in class 43. בתי מלון; נכלל בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 47230/11/2010



Application Date 10/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222702 מספר סימן

Kremlin Gold
Кремлевское золото

Ownersבעלים

Name: EUROSTANDART LTD. שם: יורוסטנדרט בע"מ

Address: meshek 40, Kfar Truman, 73150, Israel כתובת : רחוב רימון 9, שוהם, 73199, אזור תעשייה חבל
מודיעין, ישראל

Identification No.: 513428490מספר זיהוי: 513428490

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

(Wine and spirits) Alcoholic beverages (expect 
beers); all included in class 33.

(יין ומשקאות מעוררים) משקאות אלכוהוליים (למעט בירות);
הכל כלול בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 47330/11/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222724 מספר סימן

TNT

Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

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

שם: דייויד וולברג, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Industrial protective work gloves ; all included in class 
9

כפפות מגן לעבודה בשימוש תעשייתי ; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 47430/11/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222725 מספר סימן

DERMA PRENE

Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

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

שם: דייויד וולברג, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical gloves ; all included in class 10 כפפות רפואיות וכירורגיות ; הנכללים כולם בסוג 10

כ"ג כסלו תשע"א - 47530/11/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222726 מספר סימן

VANTAGE

Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

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

שם: דייויד וולברג, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Industrial protective work gloves ; all included in class 
9

כפפות מגן לעבודה בשימוש תעשייתי ; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 47630/11/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222728 מספר סימן

TOUCH N TUFF

Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

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

שם: דייויד וולברג, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Industrial protective work gloves ; all included in class 
9

כפפות מגן לעבודה בשימוש תעשייתי ; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 47730/11/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222735 מספר סימן

POWER FLEX

Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

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

שם: דייויד וולברג, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Industrial protective work gloves ; all included in class 
9

כפפות מגן לעבודה בשימוש תעשייתי ; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 47830/11/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222758 מספר סימן

Owners

Name: C. V. Starr & Co., Inc.

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

Identification No.: 63554

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Property, casualty and excess insurance underwriting 
and agency services; all included in class 36.

חיתום  של ביטוח רכוש, נזקי גוף ומשלים  ושירותי סוכנות;
הנכללים כולם בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 27/02/2009, No. 77680501 ארה"ב, 27/02/2009, מספר 77680501

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 47930/11/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222761 מספר סימן

STARR SPECIALTY LINES INSURANCE AGENCY, LLC

Owners

Name: C. V. Starr & Co., Inc.

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

Identification No.: 63554

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Property, casualty and excess insurance underwriting 
and agency services; all included in class 36.

חיתום  של ביטוח רכוש, נזקי גוף ומשלים  ושירותי סוכנות;
הנכללים כולם בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 27/02/2009, No. 77680276 ארה"ב, 27/02/2009, מספר 77680276

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 48030/11/2010



Application Date 03/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222767 מספר סימן

GALIT LEVI
BEACH COUTURE

Ownersבעלים

Name: Galit Levi שם: גלית לוי

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

Identification No.: 28911774מספר זיהוי: 28911774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Roa, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול דרך מנחם בגין 132, תל
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ג כסלו תשע"א - 48130/11/2010



Application Date 03/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222769 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Mordehai Shafyan שם: מרדכי שפיאן

Address: 44 Jaffo Road, Tel Aviv, Israel כתובת : דרך יפו 44, תל אביב, ישראל

Identification No.: 12069969מספר זיהוי: 12069969

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shemesh & Co., Law Office

Address: 39 Levinsky St., Tel Aviv, 66109, Israel

שם: שמש ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' לוינסקי 39 (פינת רח' השוק), תל אביב, 66109,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing articles as well as jeans, shirts, trousers, 
hats, belts, socks, underwears.

דברי הלבשה לרבות ג'ינסים, חולצות, מכנסים כובעים, חגורות,
גרביים ותחתונים.

כ"ג כסלו תשע"א - 48230/11/2010



Application Date 03/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222776 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DPL DISPOSABLE HYGENIC PRODUCTS LTD. שם: די.פי.אל מוצרי היגיינה חד פעמיים בע"מ

Address: P.O.B. 3565, Caesarea, 38900, South Industrial 
Zone, Israel

כתובת : רח' האשל 29, ת.ד. 3565, קיסריה, 38900, איזור
תעשיה דרומי, ישראל

Identification No.: 511773319מספר זיהוי: 511773319

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Wet disposable wipes for different applications; 
included in class 3.

מגבונים לחים, חד פעמיים, לשימושים שונים; הנכללים בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 48330/11/2010



Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222836 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
antibiotic preparations; air freshening preparations; 
depuratives; bouillons for bacteriological cultures; 
media for bacteriological cultures; vitamin 
preparations; amino acid preparations; cultures of 
microorganisms for medical and veterinary use; 
diagnostic preparations for medical purposes; 
pharmaceutical preparations sold in pre-filled 
syringes; chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; fungicides; insecticides; herbicides; 
sanitary masks; dental materials; incontinence 
diapers; lactose (milk sugar); powdered milk for 
babies; albuminous milk; semen for artificial 
insemination; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietetic food adapted for medical 
purposes; food for babies; malted milk beverages for 
medical purposes; soft drinks for babies; fruit juice for 
babies; edible plant fibers, non-nutritive; dietary 
supplements for medical purposes; nutritional 
supplements for medical use, dietary supplemental 
drinks containing collagen and/or amino acids; all 
included in class 05.

תכשירי רוקחות, וטרינריה ותכשירים סניטריים; תכשירים
אנטיביוטיים; תכשירים לטיהור אויר; מטהרים; מרק צח

לתרביות בקטריולוגיות; כלי לתרביות בקטריולוגיות;  תכשירי
ויטמין; תכשירי חומצות אמינו; תרביות של מיקרו אורגאניזמים
לשימוש רפואי ווטרינרי; תכשירי אבחון למטרות רפואיות;
תכשירי רוקחות הנמכרים במזרקים ממולאים מראש; מגיב
כימיקלי למטרות רפואיות ווטרינריות; קוטלי פטריות; קוטלי
חרקים; קוטלי עשבים; מסכות סניטריות; חומרים דנטלים;

חיתולים לאי שליטה; לקטוז (חלב סוכר); אבקת חלב לתינוקות;
חלב חלבוני; זרעים להזרעה מלאכותית; משקאות דיאטטיים
מותאמים למטרות רפואיות; מזון דיאטטי מותאם למטרות

רפואיות; מזון לתינוקות; משקאות חלב לתת למטרות רפואיות;
משקאות קלים לתינוקות; מיצי פירות לתינוקות; סיבי צמחים
אכילים, לא מזינים; תוספים דיאטטיים למטרות רפואיות;
תוספים מזינים לשימוש רפואי, תוספי משקה דיאטטיים

המכילים קולגן ו/או חומצות אמינו; הנכללים כולם בסוג 05.

כ"ג כסלו תשע"א - 48430/11/2010



Owners

Name: MEIJI SEIKA KAISHA, LTD.

Address: No. 4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 800514

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 48530/11/2010



Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222843 מספר סימן

עידן +

Ownersבעלים

Name: The Second Television and Radio Authority שם: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

Address: 20 Beit Hadfus St., P.O.B. P.O.B 3445, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רחוב בית הדפוס 20, ת.ד. ת.ד 3455, ירושלים, ישראל

Identification No.: 53592מספר זיהוי: 53592

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting of programs and advertisments by 
means of television and radio, broadcast of 
information be means of television and radio, fibre 
optic, cable and satellite television transmission 
services, telecommunication services, interactive, 
communication services via the internet, cellular 
communications services, data encrytion and data 
transmission services, all included in class 38.

שידור של תוכניות ופרסומות בטלויזיה וברדיו, שירות מידע
באמצעות סיבים אופטיים כבלים ולווינים, שידורי טלקומוניקציה,

שירותי תקשורת אינטרקטיבית, שירותי תקשורת והעברת
מסרים באמצעות האינטנרט, שירותי תקשורת סלולאריים,

שירותי קידוד מידע; כולם נכללים בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 48630/11/2010



Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222845 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ג כסלו תשע"א - 48730/11/2010



תאריך הגשה

מספר סימן

כ"ג כסלו תשע"א - 48830/11/2010



Ownersבעלים

Name: The Second Television and Radio Authority שם: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

Address: 20 Beit Hadfus St., P.O.B. P.O.B 3445, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רחוב בית הדפוס 20, ת.ד. ת.ד 3455, ירושלים, ישראל

Identification No.: 53592מספר זיהוי: 53592

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

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting of programs and advertisments by 
means of television and radio, broadcast of 
information be means of television and radio, fibre 
optic, cable and satellite television transmission 
services, telecommunication services, interactive, 
communication services via the internet, cellular 
communications services, data encrytion and data 
transmission services, all included in class 38.

שידור של תוכניות ופרסומות בטלויזיה וברדיו, שירות מידע
באמצעות סיבים אופטיים כבלים ולווינים, שידורי טלקומוניקציה,

שירותי תקשורת אינטרקטיבית, שירותי תקשורת והעברת
מסרים באמצעות האינטנרט, שירותי תקשורת סלולאריים,

שירותי קידוד מידע; כולם נכללים בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 48930/11/2010



Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222852 מספר סימן

Owners

Name: CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.

Address: Silver Spring, Maryland, U.S.A.

Identification No.: 5312

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and motel services, hotel and motel reservation 
services for others, and online hotel and motel 
reservation services for others; all included in class 
43.

שירותי בית מלון ומוטל, שירותי הזמנת מקומות בבית מלון
ובמוטל עבור אחרים, ושירותי הזמנת מקומות בזמן אמיתי
בבית מלון ובמוטל עבור אחרים; כולם נכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 49030/11/2010



Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222856 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DIN DIAGNOSTICA LTD. שם: דין דיאגנוסטיקה בע"מ

Address: Binyamina, Israel כתובת : בנימינה, ישראל

Identification No.: 511509168מספר זיהוי: 511509168

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Marwitz & Co.

Address: 1A Keller St., Haifa, 34483, Israel

שם: דן מרויץ ושות'

כתובת : רח' קלר 1א', חיפה, 34483, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי;
חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;

איספלניות, חמרי חבישה; חמרים למילוי שיניים, שעוה
המשמשת לריפוי שיניים; חמרי חיטוי; תכשירים להשמדת

רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים.

כ"ג כסלו תשע"א - 49130/11/2010



Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222857 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DIN DIAGNOSTICA LTD. שם: דין דיאגנוסטיקה בע"מ

Address: בנימינה, ישראל כתובת : בנימינה, ישראל

Identification No.: 511509168מספר זיהוי: 511509168

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Marwitz & Co.

Address: 1A Keller St., Haifa, 34483, Israel

שם: דן מרויץ ושות'

כתובת : רח' קלר 1א', חיפה, 34483, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים
ולריפוי וטרינרי; איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים;

פריטים אורתופדיים; חומרי תפירה.

כ"ג כסלו תשע"א - 49230/11/2010



Application Date 18/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222858 מספר סימן

Owners

Name: International Baccalaureate Organization (IBO)

Address: Route des Morillons 15, Le Grand-Saconnex, 
Genève, CH-1218, Switzerland

Identification No.: 800373

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely providing education 
information, educational examination, organization of 
exhibitions for educational purposes; boarding 
schools; teaching; tuition; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו מתן מידע בחינוך, בחינה חינוכית, ארגון
תערוכות למטרות חינוכיות; פנימיות; הוראה; לימוד;  הנכללים

כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 49330/11/2010



Application Date 09/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222906 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Iris Kowen שם: איריס קאוון

Address:  ישראל69362, תל אביב, 2רח' אפטר , כתובת : רח' אפטר 2, תל אביב, 69362, ישראל

Identification No.: 057225823מספר זיהוי: 057225823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea, tea bags, loose tea; included in class 30. תה, שקיקי תה, תה בתפזורת; הנכללים בסוג 30

כ"ג כסלו תשע"א - 49430/11/2010



Application Date 09/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222907 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Philippe Attias שם: פיליפ אטיאס

Address: 2 Dror St., Tel Aviv, 68135, Israel כתובת : רח' דרור 2, תל אביב, 68135, ישראל

Identification No.: 323582296מספר זיהוי: 323582296

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Michael Shine, Tamir & Co.

Address: 49 Rothchild Blvd., Tel Aviv, Israel

שם: מיכאל שיין תמיר ושות',  עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 49, תל-אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pizza and pizza dough; included in class 30. פיצה ובצק לפיצה; הנכללים בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 49530/11/2010



Application Date 23/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222914 מספר סימן

Owners

Name: Diageo North America, Inc.

Address: Norwalk, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 9517

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

כ"ג כסלו תשע"א - 49630/11/2010



Application Date 12/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222949 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hamivreshet Ta'asiyat Mivrashot Kibbutz 
Ruhama 1973

שם: המברשת תעשיית מברשות קיבוץ רוחמה 1973

Address:  ,ישראל79180ד.נ. חוף אשקלון, קיבוץ רוחמה , 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Utensils for the home and kitchen; sponges; items for 
cleaning needs except brushes; steel wool; all 
included in class 21.

כלים לבית ולמטבח; ספוגים; פריטים לצורכי ניקוי למעט
מברשות, צמר פלדה; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ג כסלו תשע"א - 49730/11/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222953 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Carlos Benasos שם: קרלוס בנאסוס

Address: כתובת : דורות ראשונים 5, ירושלים, ישראל

Identification No.: 324607845מספר זיהוי: 324607845

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Naiman, Adv.

Address: 23 Hilel St., P.O.B. 2616, Jerusalem, Israel

שם: אריאל ניימן, עו"ד

כתובת : רח' הלל 23, ת.ד. 2616, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear; included in class 25. הלבשה, הנעלה; נכללים בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 49830/11/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222973 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: O.K.- ADULT EDUCATION NATIONAL 
NETWORK

שם: או.קיי - רשת ארצית ללימודי מבוגרים

Address: Derech Menachem Begin 114, Tel Aviv, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 114, תל אביב, ישראל

Identification No.: 540212180מספר זיהוי: 540212180

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, instruction and lesson plans in the field of 
psychometric examinations, cultural activities; as 
included in type 41.

חינוך, הוראה ומערכים בתחום הבחינות הפסיכומטריות פעילות
ותרבות, הנכללים בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 49930/11/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222975 מספר סימן

קיבוץ בעיר

Ownersבעלים

Name: Hakibutz Banamal Ltd. שם: הקיבוץ בנמל בע"מ

Address: 256 Dizingoff St., Tel Aviv, Israel כתובת : דיזינגוף 265, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514270289מספר זיהוי: 514270289

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Resnik, Adv.

Address: 29 Ben Zion Blvd., Tel Aviv, 64286, Israel

שם: שמואל רזניק, עו"ד

כתובת : שדרות בן ציון 29, תל אביב, 64286, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Food and beverages supply services, managemant 
of bars and restaurants to the general public; all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה, ניהול ברים ומסעדות לקהל
הרחב; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 50030/11/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222980 מספר סימן

קיבוץ בנמל

Ownersבעלים

Name: Hakibutz Banamal Ltd. שם: הקיבוץ בנמל בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל265דיזינגוף , כתובת : דיזינגוף 265, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514270289מספר זיהוי: 514270289

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Resnik, Adv.

Address: 29 Ben Zion Blvd., Tel Aviv, 64286, Israel

שם: שמואל רזניק, עו"ד

כתובת : שדרות בן ציון 29, תל אביב, 64286, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment activities, culture activities, production 
and marketing of events and shows; all included in 
class 41.

פעילות בידור, פעילות תרבות, פעילות של הפקה ושיווק
אירועיoומופעים; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 50130/11/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222986 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Yossi Sidi שם: יוסי סידי

Address: Aberbuch 19, Ramat Hasharon, Israel כתובת : רח' אברבוך 19, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 57647182מספר זיהוי: 57647182

Name: Dror Margalit שם: דרור מרגלית

Address: Dov Oz 3, Tel Aviv, Israel כתובת : דב הוז 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 22258859מספר זיהוי: 22258859

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and teaching services, including singers 
training course, acting, movement, music, singing, 
voice training, poetry and composition lessons; all 
services included in class 41.

שירותי חינוך והדרכה, לרבות מסלול להכשרת זמרים, לימודי
משחק, תנועה, מוסיקה, שירה, פיתוח קול, כתיבת שירים

והלחנה; כל השירותים הכלולים בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 50230/11/2010



Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222988 מספר סימן

עטרת ביטוח און ליין (1986) בע"מ

Ownersבעלים

Name: Ateret Insurance On Line (1986) Ltd. שם: עטרת ביטוח און ליין (1986) בע"מ

Address: כתובת : יהושוע 1, ת.ד. 2359, עפולה, ישראל

Identification No.: 511148736מספר זיהוי: 511148736

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Korin, Law Offiice Adv.

Address: Yohanan Ben Zakai St., P.O.B. 1616, Tiberias, 
14207, Israel

שם: קורין, משרד עו"ד

כתובת : רח' יוחנן בן זכאי, ת.ד. 1616, טבריה, 14207, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; included in class 36. ביטוח; הנכלל בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 50330/11/2010



Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223009 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Maor Gal-Or שם: מאור גל אור

Address: כתובת : שרגא רפאלי 1, פתח תקוה, 49064, ישראל

Identification No.: 023979180מספר זיהוי: 023979180

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Ofir, Adv.

Address: 15 a Sirkin St., Givaataim, 53250, Israel

שם: גיא אופיר, עו"ד

כתובת : סירקין 15א, גבעתים, 53250, ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the field of Maya software for 
three dimentional animation; providing services of 
animatiom and three dimention production for others; 
all included in class 41.

;MAYA שרותי הוראה לאנימציה תלת מימדית בתוכנת
הספקת שירותי הפקת אנימציה ותלת מימד לאחרים; הכל נכלל

בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 50430/11/2010



Application Date 18/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223029 מספר סימן

SCHTARK

שטארק

Owners

Name: Oneg Foods, Inc

Address: Winona Ave., Schiller Park 9508, Illinois, 60176, 
U.S.A.

Identification No.: 70581

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: 4 Itamar Ben Avi St., Tel Aviv, 64736, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' איתמר בן אב"י 4, תל אביב, 64736, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheeses, milk products except ice cream, frozen milk 
and frozen yogurt; all included in class 29.

גבינות ומוצרי חלב, למעט גלידה, חלב קפוא ויוגורט קפוא.;
הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 50530/11/2010



Application Date 18/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223031 מספר סימן

KREMLINKA

Owners

Name: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYU "Rosalko"

Address: Vostraykovo,g Domodedovo, Moscow region, 
142006, Russian Federation

Identification No.: 70582

a Russian 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; arak (arrack); brandy; wine; piquette; 
whisky; anisette (liqueur); kirsch; vodka; gin; 
digesters ( liqueurs and spirits); cocktails; anise 
(liqueur); curacao; liqueurs; alcoholic beverages, 
except beer; alcoholic beverages containing fruit; 
spirits (beverages); distilled beverages; hydromel 
(mead); peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; 
cider; perry; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit 
extracts, alcoholic; alcoholic essences; all included in 
class 33.

משקאות אפרטיף; ארק (יין שרף); ברנדי; יין; פיקט; ויסקי;
ליקר מתובל באניס; משקה אלכוהולי ממיץ דובדבנים; וודקה;
ג'ין; מעכל (ליקרים וספירטים); משקאות קוקטייל; אניס (ליקר);
קירסאו; ליקרים; משקאות אלכוהוליים, למעט בירה; משקאות

אלכוהוליים המכילים פירות; משקאות ספיריט; משקאות
מזוקקים; מי דבש (תמר) ליקרי מנתה; ביטרים; רום; סאקה;
סיידר; תסס אגסים; אלכוהול אורז; תמציות אלכוהוליים;

תמציות פירות אלכוהוליים; מיצים אלכוהוליים; כולם כלולים
בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 50630/11/2010



Application Date 18/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223032 מספר סימן

Owners

Name: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYU "Rosalko"

Address: Vostraykovo,g Domodedovo, Moscow region, 
142006, Russian Federation

Identification No.: 70582

a Russian 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka; icluded in class 33. וודקה; הכלולה בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 50730/11/2010



Application Date 18/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223039 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Zamer Shate Veechol Ltd. שם: זמר שתה ואכול בע"מ

Address: Ben Yehuda 69, Tel Aviv, Israel כתובת : בן יהודה 69, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514272079מספר זיהוי: 514272079

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Mirelman, Adv.

Address: Tel Aviv, 67023, Israel

שם: אריאל מירלמן, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 מגדל עגול, קומה 1, תל אביב, 67021,
דרך מנחם בגין 132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for the supply and provision of food and 
beverages; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; נכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 50830/11/2010



Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223055 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of diseases and/or disorders of the 
gastrointestinal tract; all included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים לטיפול במחלות ו/או הפרעות
במערכת העיכול, המעיים והקיבה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 50930/11/2010



Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223056 מספר סימן

Owners

Name: Magic Production Group (M.P.G.) S.A.

Address: 6E, Route de Treves, Senningerberg, L-2633, 
Luxembourg

Identification No.: 56744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, or chocolate base beverages; 
chocolate; chocolate products namely chocolate 
eggs, chocolate bars, chocolate bars, chocolate 
candies; preparations made from cereals, pastry and 
confectionery, ice-creams, chewing-gum; all included 
in class 30.

משקאות קפה, תה, קקאו או על בסיס שוקולד; שוקולד; מוצרי
שוקולד דהיינו ביצי שוקולד, נשנושי שוקולד, ממתקי שוקולד;
תכשירים העשויים מדגנים, דברי מאפה וממתקים, גלידות,

מסטיק; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 51030/11/2010



Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223057 מספר סימן

Owners

Name: Magic Production Group (M.P.G.) S.A.

Address: 6E, Route de Treves, Senningerberg, L-2633, 
Luxembourg

Identification No.: 56744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, namely toy figurines and toy 
characters, stuffed toys, toy animals, action figures, 
toys models; all included in class 28.

משחקים ודברי משחק, דהיינו פסלוני צעצוע ודמויות צעצוע,
צעצועים רכים (ממולאים), חיות צעצוע, דמויות פעולה, מודלים

שהם צעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג כסלו תשע"א - 51130/11/2010



Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223059 מספר סימן

Owners

Name: Magic Production Group (M.P.G.) S.A.

Address: 6E, Route de Treves, Senningerberg, L-2633, 
Luxembourg

Identification No.: 56744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD, CD-Rom or videotapes containing cartoons; all 
included in class 9.

די וי די, תקליטורים או קלטות וידאו המכילים סרטים מצויירים;
הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 51230/11/2010



Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223060 מספר סימן

Owners

Name: Magic Production Group (M.P.G.) S.A.

Address: 6E, Route de Treves, Senningerberg, L-2633, 
Luxembourg

Identification No.: 56744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, including provision of an 
interactive entertainment site, providing video games 
on-line; all included in class 41.

שירותי בידור, לרבות אספקת אתר בידור אינטראקטיבי,
המספק משחקי וידאו מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 51330/11/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223082 מספר סימן

DESERT CUBE

Owners

Name: DESERT ECO SYSTEMS PTY LTD

Address: R/Off 4 Belinda Street, Evandale, South 
Australia 5069, Australia

Identification No.: 800543

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations including urinal blocks and 
microbial waterless urinal compositions; 
disinfectants; all included in class 5.

תכשירים סניטאריים המכילים גושי משתנות ותרכובות משתנה
מיקרוביאליים ללא מים; חומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 51430/11/2010



Application Date 20/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223088 מספר סימן

CARMEL CRACKER

Ownersבעלים

Name: Dodot Ltd. שם: דודות בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל2רחוב שוהם , כתובת : רחוב שוהם 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514165034מספר זיהוי: 514165034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Berenholtz - Horovitz, Adv.

Address: South Africa Bld. 12 Menachem Begin, Ramat 
Gan, 52521, Israel

שם: י. ברנהולץ - הורוביץ, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה מנחם בגין 12, רמת גן, 52521,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Crackers; all included in class 30. קרקרים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 51530/11/2010



Application Date 20/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223098 מספר סימן

Leonardo Sunrise

לאונרדו סאנרייז

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services included in class no. 43 שירותי מלונאות הנכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 51630/11/2010



Application Date 20/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223099 מספר סימן

Leonardo Plaza

לאונרדו פלאזה

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services included in class no. 43 שירותי מלונאות הנכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 51730/11/2010



Application Date 20/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223100 מספר סימן

Leonardo Inn

לאונרדו אין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services included in class no. 43 שירותי מלונאות הנכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 51830/11/2010



Application Date 20/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223101 מספר סימן

Leonardo Boutique

לאונרדו בוטיק

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services included in class no. 43 שירותי מלונאות הנכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 51930/11/2010



Application Date 28/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223110 מספר סימן

Owners

Name: Hollister Incorporated

Address: Hollister Drive 2000, Libertyville, Illinois, 60048, 
U.S.A.

Identification No.: 4494

(Illinois 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Intermittent catheters; all included in class 10 קטטרים תקופתיים; הנכללים כולם בסוג 10

כ"ג כסלו תשע"א - 52030/11/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223136 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organization of topical activities; arranging of training 
and entertainment contests; providing of training; 
practical training; coaching services; on-line training; 
personality development training; corporate training; 
youth training; parents training; individual training 
programs; coaching; arranging and conducting of 
wedding ceremonies; organization of balls; show 
programs; services of variety performers; party 
[entertainment]  planning; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; publishing 
activities; entertainment information; club services 
[entertainment or education]; night clubs; 
membership clubs including but not limited to Internet 
clubs; dating clubs including but not limited to 
Internet clubs; operating lotteries; arranging and 
conducting of congresses, conferences, 
symposiums, seminars; arranging and conducting of 
workshops [training] including but not limited to 
cookery courses, makeup design courses; agencies 
for providing models for participating in topical 
activities and contests; orchestra services; 
organization of performances [shows]; presentations; 
movie theatre presentations; photographic reporting; 
photography; photographic sessions; organization of 
entertainment activities [impresario  services]; 
staging of entertainment activities; party 
[entertainment] planning; entertainer services 
including but not limited to wedding ceremonies, 
scriptwriting services but not limited to wedding 
ceremonies scriptwriting services; all included in 
class 41.

ארגון של פעילויות נושאיות; סידור של הכשרה ותחרויות בידור;
אספקת הכשרה; הכשרה מעשית; שירותי אימון; הכשרה
מקוונת; הכשרת פיתוח אישיות; הכשרה תאגידית; הכשרת
נוער; הכשרת הורים; תוכניות הכשרת יחידים; אימון; סידור
ועריכה של טקסי חתונה; ארגון של נשפים; תוכניות מופע;
שירותים של אמני וארייטי מבצעים; תכנון מסיבות [בידור];
ארגון תערוכות למטרות תרבותיות או חינוכיות; פעילויות
הוצאה לאור; מידע בידורי; שירותי מועדון [בידור או חינוך];

מועדוני לילה; מועדוני מנויים הכוללים אך לא מוגבלים למועדוני
אינטרנט; מועדוני דייטינג הכוללים אך לא מוגבלים למועדוני
אינטרנט; הפעלת הגרלות; סידור ועריכת קונגרסים, ועידות,
סימפוזיונים, סמינרים; סידור ועריכת סדנאות [הכשרה]

הכוללים אך לא מוגבלים לקורסי בישול, קורסי עיצוב איפור;
סוכנויות לאספקת דוגמניות להשתתפות בפעילויות ותחרויות
נושאיות; שירותי תזמורת; ארגון הופעות [מופעים]; תצוגות;

תצוגות אולם קולנוע; דיווחי צילום; צילום; פגישות צילום; ארגון
של פעילויות בידור [שירותי אמרגן]; בימוי פעילויות בידור; תכנון
מסיבה [בידור]; שירותי בדרן הכוללים אך לא מוגבלים לטקסי
חתונה, שירותי כתיבת תסריטים אבל לא מוגבלים לשירותי
כתיבת תסריטי טקסי חתונה; הנכללים כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Russian Federation, 19/06/2009, No. 2009714049 רוסיה, 19/06/2009, מספר 2009714049

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 52130/11/2010



Owners

Name: Shchedrova Yulia Vladimirovna

Address: Raspletina, 3-2-20, Moscow 123060, Russian 
Federation

Identification No.: 800552

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

The mark is in block letters. הסימן הוא באותיות דפוס רגילות.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 52230/11/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223143 מספר סימן

Owners

Name: Shchedrova Yulia Vladimirovna

Address: Raspletina, 3-2-20, Moscow 123060, Russian 
Federation

Identification No.: 800552

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

The mark is in block letters. הסימן הוא באותיות דפוס רגילות.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; pamphlets; booklets; catalogues, 
graphics; graphic reproductions; calendars; printed 
publications; training and teaching materials [except 
apparatus]; printed periodicals; newspapers, 
magazines; almanacs; newsletters; books; comic 
books; song books; magazines relating to the field of 
marriage agencies, teaching, training; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; all included in class 16.

דברי דפוס; חוברות; ספרונים; קטלוגים, גרפיקות; שחזורים
גרפיים; לוחות שנה; פרסומים מודפסים; חומרי הכשרה והוראה

[למעט מכשירים]; כתבי עת מודפסים; עיתונים, מגזינים;
שנתונים; עלוני חדשות; ספרים; ספרי קומיקס; ספרי שירה;
מגזינים הקשורים לתחום של סוכנויות נישואין, הוראה,

הכשרה; תיקים [מעטפות, פאוצ'ים] מנייר או מפלסטיקים,
לאריזה; הנכללים כולם בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Russian Federation, 19/06/2009, No. 2009714049 רוסיה, 19/06/2009, מספר 2009714049

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 52330/11/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223144 מספר סימן

Owners

Name: Shchedrova Yulia Vladimirovna

Address: Raspletina, 3-2-20, Moscow 123060, Russian 
Federation

Identification No.: 800552

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

The mark is in block letters. הסימן הוא באותיות דפוס רגילות.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Marriage agencies; wedding salons; conducting of 
wedding ceremonies, providing of equipment and 
appliances therefor; clothing rental; evening dress 
rental including but not limited to wedding dress and 
suit rental; mediation including but not limited to 
providing of a personal wedding consultant for 
arranging and conducting of wedding activities; 
escorting in society [chaperoning]; horoscope 
casting; dating services; legal research; litigation 
services; all included in class 45.

סוכנויות נישואין; סלוני חתונה; עריכת טקסי חתונה, אספקת
ציוד ומתקנים עבורם; השכרת בגדים; השכרת שמלות ערב
הכוללת אך לא מוגבלת להשכרת שמלות חתונה וחליפות;

גישור הכולל אך לא מוגבל לאספקת יועץ חתונה אישי לסידור
ועריכה של פעילויות חתונה; ליווי בחברה [שירותי מלווה];
שרטוט הורוסקופ; שירותי דייטינג; מחקר משפטי; שירותי

תביעה משפטית; הנכללים כולם בסוג 45.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Russian Federation, 19/06/2009, No. 2009714049 רוסיה, 19/06/2009, מספר 2009714049

Class: 45 סוג: 45

כ"ג כסלו תשע"א - 52430/11/2010



Application Date 23/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223147 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: A.A. Kolodani Industries Ltd. שם: א.א. קולודני תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 4577, Petach Tikva, 49270, Israel כתובת : רבניצקי 5, ת.ד. 4577, פתח תקוה, 49270, ישראל

Identification No.: 512380205מספר זיהוי: 512380205

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Quartz based slabs; included in class 19. לוחות שיש מלאכותי; נכלל בסוג 19.

כ"ג כסלו תשע"א - 52530/11/2010



Application Date 23/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223152 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Moshe Barsheshet שם: משה ברששת

Address: Talmei Yosef 25, P.O.B. 28, Mishor Adumim, 
98510, Israel

כתובת : א.ת. מישור אדומים, תלמי יוסף 25, ת.ד. 28, מעלה
אדמים, 98510, ישראל

Identification No.: 29605458מספר זיהוי: 29605458

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Selling and marketing services of sun-heated water 
tanks, electric-heated water tanks, solar collectors 
and solar systems; all included in class 35.

שירותי מכירה ושיווק של דודי שמש, דודי חשמל, קולטי שמש
ומערכות סולאריות; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 52630/11/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223190 מספר סימן

Owners

Name: Royal Wine Corporation

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

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; 
dried beans; dumplings included in class 29; edible 
processed seeds; fish; fruit-based filling for cakes 
and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and dried; fruit preserves; ground nuts; honey and 
walnut oil; jelly; non-dairy creamers; non-dairy and 
dairy whipped toppings; olive oil; peanut butter; 
pickles; potato mix; prepared food products made 
from vegetable ingredients and soya beans; 
processed nuts; raisins; rice milk; salad oil; soups 
and preparations for making soups; soy milk; tomato 
paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, 
bottled and frozen; vegetable oil; frozen garlic; all 
included in class 29.

רסק תפוחים; דגים בקופסות שימורים ובצנצנות; מרקים
בקופסאות שימורים ובחפיסות; ירקות בקופסאות שימורים;
שמן בישול; שעועית מיובשת; כופתאות הנכללות בסוג 29;
גרעינים מעובדים למאכל; דג; מילוי פירות לעוגה ופאי; פירות

חתוכים שהם טריים, מיובשים, בקופסאות שימורים או
בבקבוקים; שימורים מפירות; אגוזים טחונים; שמן דבש; שמן
אגוזי מלך; ג'לי; תחליפי חלב שאינם חלביים; ציפויים מוקצפים
חלביים ושאינם חלביים; שמן זית; חמאת בוטנים; מלפפון

חמוץ; תכשיר להכנת תפוחי אדמה; מוצרי מזון מוכנים העשויים
ממרכיבי ירקות ופולי סויה; אגוזים מעובדים; צימוקים; חלב
אורז; שמן סלט; מרקים ותכשירים להכנת מרק; חלב סויה;
רסק עגבניות; ירקות דהיינו; חתוכים טריים; מוקפאים

בקופסאות; שימורים ובבקבוקים; שמן ירקות; שום מוקפא;
הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 52730/11/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223193 מספר סימן

Owners

Name: Royal Wine Corporation

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

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Baking powder; bread crumbs; cakes; cereal; 
chocolates and assortments thereof; chocolate chips; 
chocolate syrup; coating mixes; cocoa; coffee; 
confections; cookie mix; cookies; couscous; crackers; 
croutons; dumplings included in class 30; food 
starch; honey; ice-cream cones; ketchup; marinades; 
marshmallows; matzoh; matzoh ball mix; matzoh 
meal; mayonnaise; mustard; noodles; pancake mix; 
pasta; pastries; potato starch; puddings; rice cakes; 
salad dressings; salts; sauces; seasonings; snacks; 
soft and hard candy; spices; sugar substitutes; 
syrups; vinegar; wafers; all included in class 30.

אבקת אפיה; פירורי לחם; עוגה; דגנים; שוקולד ותערובות
שוקולד; שוקולד צ'יפס; סירופ שוקולד; תכשירים לציפוי; קקאו;
קפה; ממתקים; תכשירים להכנת עוגיות; עוגיות; קוסקוס;
קרקרים; שקדי מרק; כופתאות הנכללות בסוג 30; עמילן

למאכל; דבש; גביעים לגלידה; קטשופ; תחמיצים; מרשמלו;
מצה; תכשיר להכנת כדורי מצה; קמח מצה; מיונז; חרדל;

אטריות; תכשיר להכנת חביתיות; פסטה; דברי מאפה; עמילן
תפוח אדמה; פודינג; פרכיות אורז; רוטב סלט; מלחים; רטבים;
חומרי תיבול; חטיפים; סוכריות רכות וקשות; תבלינים; תחליפי

סוכר; סירופ; חומץ; וופלים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 52830/11/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223195 מספר סימן

Owners

Name: Royal Wine Corporation

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

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; fruit juices; syrups for 
making soft drinks; grape juice; all included in class 
32.

משקאות שאינם אלכוהוליים; מיצי פירות; סירופ להכנת
משקאות קלים; מיץ ענבים; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 52930/11/2010



Application Date 03/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223250 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious and fancy jewellery; jewellery, horological 
and chronometric instruments; novelty key rings; tie 
pins, ornamental pins; all included in class 14.

תכשיטים יקרים ומהודרים; תכשיטים, כלים הורולוגיים
וכרונומטריים; מחזיקי מפתחות ייחודיים; סיכות עניבה, סיכות

קישוטיות; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 53030/11/2010



Application Date 03/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223254 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; clothing for men, 
women and children; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הלבשה לגברים, נשים וילדים;
הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 53130/11/2010



Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223281 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consultancy; business management
assistance;
business management consultancy; business
organisation consultancy; accounting consultancy;
compilation and provision of business analysis,
business information or business reports; business
analysis and consultancy relating to cost; business
analysis and consultancy relating to purchasing; cost-
containment consultancy; cost-containment analysis;
cost savings analysis services; cost savings
consultancy; all included in class 35

יעוץ עסקי; סיוע לניהול עסקי; יעוץ לניהול עסקי; יעוץ ארגוני
לעסקים; יעוץ בתחום חשבונאות; קומפילציה והענקת ניתוח
עסקי, מידע עסקי או דיווחים עסקיים; ניתוח עסקי ויעוץ לגבי
עלויות; ניתוח עסקי ויעוץ לגבי רכישות; יעוץ להכלת עלויות;
ניתוח הכלת עלויות; שירותי ניתוח חיסכון עלויות; יעוץ בתחום

חיסכון עלויות; הנכללים כולם בסוג 35

כ"ג כסלו תשע"א - 53230/11/2010



Owners

Name: Expense Reduction Analysts International 
Limited

Address: 62 Wilson Street, London, EC2A 2BU, United 
Kingdom

Identification No.: 800563

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

כ"ג כסלו תשע"א - 53330/11/2010



Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223342 מספר סימן

PROFLEET

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Motor oils, lubricants and greases; all included in 
class 4.

שמני מנועים, חומרי סיכה וגריז; הנכללים כולם בסוג 4.

כ"ג כסלו תשע"א - 53430/11/2010



Application Date 03/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223375 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Heidia Ltd. שם: הדיה בע"מ

Address: 4 Habitachon St., Petach Tikva, Israel כתובת : רחוב הבטחון 4, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 512108424מספר זיהוי: 512108424

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yitzhak Lev, Adv.

Address: Hadar Dafna Bldg. 39 Shaul Hamelech Blvd., 
Tel Aviv, 64928, Israel

שם: יצחק לב, עו"ד

כתובת : בית הדר דפנה שד' שאול המלך 39, תל אביב, 64928,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; included in class 35. פרסום; נכלל בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 53530/11/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223378 מספר סימן

SummitLink

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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; apparatus and instruments for 
checking (supervision), recording, transmission, 
processing or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers; recording discs, data 
processing equipment and computers; computer 
software and programs; all included in class 9.

מתקנים עבור הרחבת יכולות הפעלה של התקני בקרה, לרבות
הענקה של מספר אפשרויות בקרה למערכת בקרה באמצעות
מישקי וממסרי קלט עבור בקרת מערכות מכאניות, אודיו ו/או
וידאו; התקנים ומכשירים עבור בדיקה (פיקוח), הקלטה,
העברה, עיבוד או שחזור של קול או דמויות; נושאי נתונים

מגנטיים, דסקות הקלטה, ציוד עיבוד נתונים ומחשבים; תוכנות
ותוכניות מחשב; כולם כלולים בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 53630/11/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223379 מספר סימן

SummitRoom

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software and associated hardware for controlling 
audio, video and projecting accessories and 
computers in a classroom, boardroom, large site 
comprising several rooms, outdoor areas and a 
combination thereof; apparatus and instruments for 
checking (supervision), recording, transmission, 
processing or reproduction of sound or images; 
magnetic cata carriers; recording discs, data 
processing equipment and computers; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב וחומרות נלוות עבור בקרת אודיו, וידאו ואביזרי
הטלה ומחשבים בכיתת לימוד, חדר אירוח, אתר גדול הכולל
מספר חדרים, שטחים חיצוניים ושילובים שלהם; התקנים

ומכשירים עבור בדיקה (השגחה), הקלטה, העברה, עיבוד או
שיחזור של קול או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים; דסקות
הקלטה, ציוד עיבוד נתונים ומחשבים; כולם כלולים בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 53730/11/2010



Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223400 מספר סימן

MED-OP

מד-אופ

Ownersבעלים

Name: MED_OP AESTHETIC TECHNOLOGY Ltd שם: מד-אופ אסתטיק טכנולוגיה בע"מ

Address: Habazelet 2, Tzur Igeal, Israel כתובת : הבזלת 2, צור יגאל, ישראל

Identification No.: 513032557מספר זיהוי: 513032557

מד-אופ אסתטיק טכנולוגיה 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatus and instruments for a wide rang of 
aesthetic applications including among others, hair 
removal, skin rejuvenation, acne treatment, lesions 
removal; all included in class 10

התקנים ומכשירים המשמשים לטווח רחב של טיפולים
אסתטיים, הכוללים בין השאר הסרת שיער, חידוש עור, טיפול

באקנה, הסרת צלקות ; הנכללים כולם בסוג 10

כ"ג כסלו תשע"א - 53830/11/2010



Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223403 מספר סימן

Owners

Name: Yoplait Marques Internationales

Address: 170 bis,Blvd du Montparnasse, Paris, France

Identification No.: 53673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Jellified desserts; all included in class 30. קינוחים מוקרשים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 53930/11/2010



Application Date 02/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223411 מספר סימן

עידן + ערוצים ישראליים דיגיטליים נגישים

Ownersבעלים

Name: The Second Television and Radio Authority שם: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

Address: 20 Beit Hadfus St., P.O.B. P.O.B 3445, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רחוב בית הדפוס 20, ת.ד. ת.ד 3455, ירושלים, ישראל

Identification No.: 53592מספר זיהוי: 53592

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting of programs and advertisments by 
means of television and radio, broadcast of 
information be means of television and radio, fibre 
optic, cable and satellite television transmission 
services, telecommunication services, interactive, 
communication services via the internet, cellular 
communications services, data encrytion and data 
transmission services; all included in class 38.

שידור של תוכניות ופרסומות בטלוויזיה וברדיו, שירות מידע
באמצעות סיבים אופטיים כבלים ולווינים, שידורי טלקומוניקציה,

שירותי תקשורת אינטרקטיבית, שירותי תקשורת והעברת
מסרים באמצעות האינטרנט, שירותי תקשורת סלולואריים,

שירותי קידוד מידע; כולם נכללים בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 54030/11/2010



Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223520 מספר סימן

Owners

Name: MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H.

Address: Vienna, Austria

Identification No.: 15860

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Austria, 30/04/2009 אוסטריה, 30/04/2009

Class: 10 סוג: 10

כ"ג כסלו תשע"א - 54130/11/2010



Application Date 07/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223563 מספר סימן

Owners

Name: PM-International AG

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 70530

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063,
ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations and healthcare preparations for 
medical use, nutritional additives, vitamins, minerals, 
herbs, fibers and proteins, all the aforementioned 
goods in the form of tablets, capsules, powder, 
pastes, granules, bars or liquid; nutritional drink 
mixes for use as meal replacements; medicinal 
herbs; protein preparations for medical use; 
preparations for dietary supplements in powder form, 
as capsules, tablets, pastes, granules, bars or liquid 
containing vitamins, mineral nutrients, trace elements 
either separately or in combination; all goods 
included in class 5.

תכשירים סניטריים ובריאותיים עבור שימוש רפואי, תוספים
תזונתיים, ויטמינים, מינרלים, צמחי מרפא, סיבים וחלבונים, כל

הטובין דלעיל בצורת טבליות, קפסולות, אבקה, מדבקות,
גרנולות, חטיפים או נוזל; תערובות משקה תזונתי לשימוש
במקום ארוחה; צמחים רפואיים; תכשירים חלבוניים עבור
שימוש רפואי; תכשירים עבור תוספי דיאטה בצורת אבקה,
כקפסולות, טבליות, מדבקות, גרנולות, חטיפים או נוזל

המכילים ויטמינים, מינרלים מזינים, אלמנטים עוקבים לחוד או
בשילוב; כל הסחורות נכללות בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 54230/11/2010



Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223636 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: La Parisiennes Commerce and Management 
Ltd.

שם: לה פריזייאן סחר וניהול בע"מ

Address: Berkovich 4, Tel Aviv, Israel כתובת : ברקוביץ 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514288604מספר זיהוי: 514288604

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amnon Melamed, Adv.

Address: Bekovich 4, P.O.B. 33111, Tel Aviv, 61330, 
Israel

שם: אמנון מלמד, עו"ד

כתובת : ברקוביץ 4, ת.ד. 33111, תל אביב, 61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Distribution of clothing and textile; included in class 
25.

שיווק דברי הלבשה וטקסטיל; נכללים בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 54330/11/2010



Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223682 מספר סימן

Owners

Name: ELLECI S.P.A.

Address: Via Migliara 53, PONTINIA, ZONA 
INDUSTRIALE MAZZOCCHIO (LATINA), Italy

Identification No.: 800606

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 slogan IDEE IN EVOLUZIONE 
separately, but in the combination of the mark.

IDEE IN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
EVOLUZIJ, אלא בהרכב הסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sinks, kitchen sinks, built-in kitchen sinks, hobs, hob 
covers, ovens (other than for experimental 
purposes), mixer taps and taps, taps (cocks, spigots) 
for pipes, extractor hoods for kitchens, refrigerators; 
basins and siphons (parts of kitchen sinks), soap 
dispensers (parts of kitchen sinks), waste disposals 
and cutting boards of wood (parts of kitchen sinks), 
small baskets of steel and plasticised for kitchen 
sinks, sink strainers; all included in class 11.

כיורים, כיורי מטבח, כיורי מטבח מובנים, כיריים, כיסויי כיריים,
תנורים (חוץ מלשימוש ניסיוני), ברזי מיקסר וברזים, ברזים

(שסתומים, מגופות) לצינורות, מנדפי מיצוי למטבחים, מקררים;
אגנים וסיפונים (חלקי כיורי מטבח), מחלקי סבונים (חלקי כיורי
מטבח), מתקנים לסילוק אשפה וקרשי חיתוך מעץ (חלקי כיורי
מטבח), סלים קטנים מפלדה וחומרים פלסטיים לכיורי מטבח,

מסנני כיורים; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 54430/11/2010



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223704 מספר סימן

ARCHITECTS OF ENERGY

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services, namely, promoting the use of
solar energy and solar systems through the
distribution of promotional materials and by rendering
sales promotion advice regarding the installation,
sale, and use of solar energy and solar systems;
business management; business administration and
management; providing office functions, advertising
agencies, production and distribution of radio and
television commercials, dissemination of advertising
matters, dissemination of advertising for others via an
on-line electronic communications network;
dissemination of advertising matter for others,
namely, dissemination of advertising via printed
publications, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, modeling for
advertising or sales promotion, conducting marketing
studies, sales promotion services, conducting
consumer research through questionnaires, public
relations; secretarial services, document
reproduction, photocopying, typing services, word
processing, compilation of information into computer
databases, systemization of information into
computer databases, telephone answering services;
commercial and industrial management assistance,
consultancy of business management and
organization, business investigations, providing
statistical information for business and commercial
purposes, personnel management consultancy;
providing technical information and advice via the
internet relating to the auditing of energy
consumption and energy efficiency; Product planning
with respect to business planning, business analysis,
business management, and business organization for
energy products; conducting feasibility studies
relating to exploration and exploitation of energy,
renewable energy, solar power; Providing
commercial information, advice and consultation via
the internet in the fields of energy, renewable energy,
solar power
; all included in class 35

שירותי פרסום; בפרט, קידום של שימוש באנרגיה סולארית
ומערכות סולאריות ע"י הפצת חומרי קידום ואספקת ייעוץ לגבי

קידום מכירות בקשר להתקנה, מכירה, ושימוש באנרגיה
סולארית ומערכות סולאריות; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה
וניהול עסקים; אספקת פונקציות משרד, סוכנויות פרסום,
הפקה והפצה של פרסומות רדיו וטלוויזיה, הפצת חומרי
פרסום, הפצת פרסום עבור אחרים דרך מערכות תקשורת

אלקטרוניות; הפצת חומרי פרסום עבור אחרים, בפרט, הפצת
פרסומות בצורת פרסומים מודפסים, ארגון תערוכות למטרות
מסחריות או פרסומיות, עיצוב למטרת פרסום או קידום מכירות,
ביצוע מחקרי שווקים, שירותי קידום מכירות, ביצוע מחקר צרכני
בעזרת שאלונים, יחסי ציבור; שירותי מזכירות, שכפול מסמכים,
צילום, שירותי הקלדה, עיבוד תמלילים, איגוד מידע למערכות
מידע ממוחשבות, סידור מידע למאגרי מידע ממוחשבים,

שירותי מענה טלפוני; סיוע מסחרי וניהול תעשייתי, ייעוץ בניהול
עסקים וארגון עסקים, חקירות עסקיות, אספקת מידע סטטיסטי
לעסקים ומטרות מסחריות, ייעוץ בניהול משאבי אנוש; אספקת

מידע טכני וייעוץ דרך האינטרנט לגבי ביקורת של צריכת
אנרגיה ויעילות אנרגטית; תכנון מוצרים לגבי תכנון עסקים,
ניתוח עסקי, ניהול עסקים, וארגון עסקים של מוצרי אנרגיה;
ביצוע מחקרי ישימות לגבי גילוי וניצול של אנרגיה, אנרגיה
הניתנת לחידוש, חשמל סולארי; אספקת מידע מסחרי, ייעוץ
והכוון דרך האינטרנט בתחומי האנרגיה, אנרגיה הניתנת

לחידוש, וחשמל סולארי; הנכללים כולם בסוג 35

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 23/09/2009, No. 77696499 ארה"ב, 23/09/2009, מספר 77696499

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 54530/11/2010



Ownersבעלים

Name: SolarEdge Technologies LTD. שם: סולראדג' טכנולוגיות בע"מ

Address: 1 Abba Eban St., P.O.B. 12766, Herzliya, 
46725, Israel

כתובת : 1 אבא אבן, ת.ד. 12766, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 513865329מספר זיהוי: 513865329

סולראדג' טכנולוגיות 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

כ"ג כסלו תשע"א - 54630/11/2010



Application Date 10/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223721 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ELIAZ BINYAMINA (18-18) LTD. שם: אליעז בנימינה (18-18) בע"מ

Address: 1 Hanasi Street, P.O.B. 34, Binyamina, Israel כתובת : רחוב הנשיא 1, ת.ד. 34, בנימינה, ישראל

Identification No.: 510733199מספר זיהוי: 510733199

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; included in class 33. משקאות כוהליים; נכללים בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 54730/11/2010



Application Date 10/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223723 מספר סימן

Lousky Method

שיטת לוסקי

Ownersבעלים

Name: Dr. Lousky Dani שם: ד"ר דני לוסקי

Address: P.O.B. 50140, Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : רבי פנחס 4, ת.ד. 50140, תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 062271549מספר זיהוי: 062271549

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, training and teaching of mind-body 
balance; all included in class 41.

חינוך, אימון ולימוד לאיזון גוף-נפש; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 54830/11/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223839 מספר סימן

GC Fontana Cashmere

Owners

Name: Salomon A. Wolf

Address: Oberlindau 11, D-60323, Frankfurt Am Main, 
Germany

Identification No.: 70631

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made 
from these materials; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; all included in 
class 18.

עור וחיקויים של עור וטובין העשויים מחומרים אלה; תיבות
ותיקי נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; הנכללים כולם

בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 54930/11/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223842 מספר סימן

GC Fontana Cashmere

Owners

Name: Salomon A. Wolf

Address: Oberlindau 11, D-60323, Frankfurt Am Main, 
Germany

Identification No.: 70631

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Sacks (bags) of textile for packaging; included in 
class 22.

שקים ושקיות (תיקים) מטקסטיל עבור אריזה; הכלולים בסוג
.22

כ"ג כסלו תשע"א - 55030/11/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223844 מספר סימן

GC Fontana Cashmere

Owners

Name: Salomon A. Wolf

Address: Oberlindau 11, D-60323, Frankfurt Am Main, 
Germany

Identification No.: 70631

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; beds and table covers, especially pillow 
shams; all included in class 24.

אריגים ומוצרי טקסטיל, שאינם כלולים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן, במיוחד כיסויי כרית; הנכללים כולם בסוג 24.

כ"ג כסלו תשע"א - 55130/11/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223845 מספר סימן

GC Fontana Cashmere

Owners

Name: Salomon A. Wolf

Address: Oberlindau 11, D-60323, Frankfurt Am Main, 
Germany

Identification No.: 70631

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ג כסלו תשע"א - 55230/11/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223847 מספר סימן

GC Fontana Cashmere

Owners

Name: Salomon A. Wolf

Address: Oberlindau 11, D-60323, Frankfurt Am Main, 
Germany

Identification No.: 70631

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; all included in 
class 26

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים, ווים ולולאות,
סיכות ומחטים; הנכללים כולם בסוג 26.

כ"ג כסלו תשע"א - 55330/11/2010



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223886 מספר סימן

Owners

Name: OCTAPHARMA AG

Address: Lachen, Switzerland

Identification No.: 16487

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely blood plasma 
derivatives such as virus inactivated blood plasma, 
blood clotting factors, immunoglobulins; all included 
in class 5.

מוצרים רוקחיים, דהיינו נגזרות של פלסמת דם כגון פלסמת דם
בעלת נגיפים מנוטרלים, גורמי קרישת דם, אימיונוגלובינים;

הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 55430/11/2010



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223926 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Wieder Experts for Beds and Mattresses Ltd. שם: וידר המומחים למיטות ומזרונים בע"מ

Address: 7 Hitztadion St., Kiryat Hayim, Israel כתובת : האיצטדיון 7, קרית חיים, ישראל

Identification No.: 511695496מספר זיהוי: 511695496

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture and in particular sofas, beds, mattresses; 
all included in class 20.

רהיטים ובמיוחד ספות, מיטות ומזרונים; הנכללים כולם בסוג
.20

כ"ג כסלו תשע"א - 55530/11/2010



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223927 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Wieder Experts for Beds and Mattresses Ltd. שם: וידר המומחים למיטות ומזרונים בע"מ

Address:  קרית חיים, ישראל7האיצטדיון , כתובת : האיצטדיון 7, קרית חיים, ישראל

Identification No.: 511695496מספר זיהוי: 511695496

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture and in particular sofas, beds, mattresses; 
all included in class 20.

רהיטים ובמיוחד ספות, מיטות ומזרונים; הנכללים כולם בסוג
.20

כ"ג כסלו תשע"א - 55630/11/2010



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223930 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Sea Fans Association Ltd. שם: התאגדות חובבי הים בע"מ

Address: Hatsdaf 1, Hertselia, Israel כתובת : הצדף 1, הרצליה, ישראל

Identification No.: 514324011מספר זיהוי: 514324011

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gibor, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim Street, P.O.B. 57472, Tel 
Aviv, 61573, Israel

שם: גבור, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, ת.ד. 57472, תל אביב,
61573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Nautical club entertainment services, services 
relating to water sports and recreation; services 
relating to sports club and leisure clubs, organization 
and conducting of sporting and cultural events, 
services of sailing courses, rental of equipment for 
diving, rental of equipment for boats and vessels, 
organization of seminars and exhibitions; all included 
in class 41.

מתן שירותי מועדון ימי, שירותים הקשורים לספורט ימי
ולשעשוע, שירותים הקשורים למועדוני ספורט ופנאי, ארגון
וניהול פעילות ספורט ותרבות ימיים, לימוד השטת כלי שייט,
השכרת ציוד צלילה, השכרת ציוד לכלי שייט, ארגון סמינרים

ותערוכות; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 55730/11/2010



Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223991 מספר סימן

SONOSCULPT

Owners

Name: Medicis Technologies Corporation

Address: P.O.B. 1676, Bothell, WA, U.S.A.

Identification No.: 69164

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical devices and instruments in 
class 10

מתקנים ומכשירים רפואיים וכירורגיים הכלולים בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 55830/11/2010



Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224060 מספר סימן

Owners

Name: Tine BA

Address: Christian Frederiks plass 6, Oslo 0154, 0154, 
Norway

Identification No.: 800644

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; edible oils and fats; cheese; 
dairy products; all included in class 29.

דברי ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; גבינה; מוצרי חלב; הכל
כלול בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 55930/11/2010



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224145 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Rumors Distributors Ltd. שם: החברה להפצת שמועות בע"מ

Address: P.O.B. 11133, Tel-Aviv, 61111, Israel כתובת : ת.ד. 11133, תל-אביב, 61111, ישראל

Identification No.: 46418מספר זיהוי: 46418

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Resnik, Adv.

Address: 29 Ben Zion Blvd., Tel Aviv, 64286, Israel

שם: שמואל רזניק, עו"ד

כתובת : שדרות בן ציון 29, תל אביב, 64286, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

On-line magazines and periodicals, included in class 
41.

מגזינים וכתבי עת מקוונים, הנכללים בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 56030/11/2010



Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224168 מספר סימן

THE 7 SPECIES

Ownersבעלים

Name: Ido Zוmat שם: עידו צימט

Address: כתובת : כפר סבא, ישראל

Identification No.: 67727מספר זיהוי: 67727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: 1 Azrieli center, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67012,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hand, bath and shower soaps in liquid, solid, gel or 
cream form; bar soap; cosmetic soaps; deodorant 
soap; detergent soap; disinfectant soaps; perfumed 
soaps; industrial soap; laundry soap; medicated 
soap; shaving soap; soap powder; waterless soap; 
moisturizing cream; shampoo; conditioner; pre-shave 
and after-shaves in the form of balms, creams, body 
emulsions, gel or lotion; deodorants and 
antiperspirants; colognes, perfumes, eau de toilette; 
oils for perfumes and scents other than oils whose 
main ingredient is olive oil; face and body creams; 
face creams for cosmetic use; non-medicated skin 
care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels; skin toners for cosmetic 
use; all included in class 3

סבון ידיים ואמבטיה בנוזל, מוצק, ג'ל או קרם; סבון מוצק;
סבונים קוסמטיים; סבון דיאורדורנט; סבון דטרגנט; סבון מחטא;
סבונים מבושמים; סבונים תעשייתיים; סבון כביסה; סבון רפואי;
סבון לגילוח; אבקת סבון; סבון ללא צורך במים;  קרם לחות;
שמפו; קונדישנר; תכשירים ללפני ולאחרי גילוח בג'ל, קרם,

תחליב;  דאודורנטים וחומרים נגד הזעה; בשמים; או דה קולון;
או דה טואלט; שמים לבישום (שאינם שמני זית בעיקרם); קרם
לגוף ולפנים; קרם פנים לשימוש קוסמטי; תכשירים שאינם

רפואיים לטיפול בעור, כלומר, קרמים, תחליבים, ג'ל, טונרים,
חומרי ניקוי וחומרי קילוף; טונרים לשימוש קוסמטי על עור;

כולם נכללים בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 56130/11/2010



Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224199 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ido Zוmat שם: עידו צימט

Address: כתובת : כפר סבא, ישראל

Identification No.: 67727מספר זיהוי: 67727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: 1 Azrieli center, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67012,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hand, bath and shower soaps in liquid, solid, gel or 
cream form; bar soap; cosmetic soaps; deodorant 
soap; detergent soap; disinfectant soaps; perfumed 
soaps; industrial soap; laundry soap; medicated 
soap; shaving soap; soap powder; waterless soap; 
moisturizing cream; shampoo; conditioner; pre-shave 
and after-shaves in the form of balms, creams, body 
emulsions, gel or lotion; deodorants and 
antiperspirants; colognes, perfumes, eau de toilette; 
oils for perfumes and scents other than oils whose 
main ingredient is olive oil; face and body creams; 
face creams for cosmetic use; non-medicated skin 
care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels; skin toners for cosmetic 
use; all included in class 3

סבון ידיים ואמבטיה בנוזל, מוצק, ג'ל או קרם; סבון מוצק;
סבונים קוסמטיים; סבון דיאורדורנט; סבון דטרגנט; סבון מחטא;
סבונים מבושמים; סבונים תעשייתיים; סבון כביסה; סבון רפואי;
סבון לגילוח; אבקת סבון; סבון ללא צורך במים;  קרם לחות;
שמפו; קונדישנר; תכשירים ללפני ולאחרי גילוח בג'ל, קרם,

תחליב;  דאודורנטים וחומרים נגד הזעה; בשמים; או דה קולון;
או דה טואלט; שמים לבישום (שאינם שמני זית בעיקרם); קרם
לגוף ולפנים; קרם פנים לשימוש קוסמטי; תכשירים שאינם

רפואיים לטיפול בעור, כלומר, קרמים, תחליבים, ג'ל, טונרים,
חומרי ניקוי וחומרי קילוף; טונרים לשימוש קוסמטי על עור;

כולם נכללים בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 56230/11/2010



Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224211 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Alon Cohen שם: אלון כהן

Address: Derech Hevron 116/13, Jerusalem, Israel כתובת : דרך חברון 116/13, תלפיות, ירושלים, 93481, ישראל

Identification No.: 031489545מספר זיהוי: 031489545

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing and sale of cakes and desserts and shop 
selling cakes and desserts; all included in class 35.

שיווק ומכירה של עוגות וקינוחים וחנות לממכר עוגות וקינוחים;
הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 56330/11/2010



Application Date 23/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224229 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; included in class 25. נעליים; הנכללות בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 21/10/2009, No. 77854415 ארה"ב, 21/10/2009, מספר 77854415

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 56430/11/2010



Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224373 מספר סימן

פג"ת

Ownersבעלים

Name: EFFECTIVE MANAGEMENT (E.M) LTD שם: ניהול אפקטיבי (א.מ.) בע"מ

Address: Hertselia Pituach\, 46726, Israel כתובת : הנוריות 22, הרצליה פיתוח, 46726, ישראל

Identification No.: 513185454מספר זיהוי: 513185454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Seti, Adv.

Address: Jabutinsky 35, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רונן סטי, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 35, התאומים 2, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; all included in class 35. ניהול עסקים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 56530/11/2010



Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224374 מספר סימן

מטרות מ.ס.מ.ר

Ownersבעלים

Name: EFFECTIVE MANAGEMENT (E.M) LTD שם: ניהול אפקטיבי (א.מ.) בע"מ

Address:  ישראל46726, הרצליה פיתוח, 22הנוריות , כתובת : הנוריות 22, הרצליה פיתוח, 46726, ישראל

Identification No.: 513185454מספר זיהוי: 513185454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Seti, Adv.

Address: Jabutinsky 35, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רונן סטי, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 35, התאומים 2, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; all included in class 35. ניהול עסקים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 56630/11/2010



Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224658 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Eli Doron, Adv. שם: אלי דורון, עו"ד

Address: 58 Hameginim Blvd., Haifa, 33264, Israel כתובת : שד' המגינים 58, חיפה, 33264, ישראל

Identification No.: 022449219מספר זיהוי: 022449219

Name: YARON TIKOTZKY, Adv. שם: ירון טיקוצקי, עו"ד

Address: 58 Hameginim Blvd., Haifa, 33264, Israel כתובת : שדרות המגינים 58, חיפה, 33264, ישראל

Identification No.: 059580977מספר זיהוי: 059580977

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing online lnformation services in the financial 
field relating to taxation and money laundering; all 
included in class 36.

מתן שירותי מידע מקוון בנושאים פיננסיים הקשורים בעיקר
במסים ובהלבנת הון; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 56730/11/2010



Application Date 05/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224659 מספר סימן

Owners

Name: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Cycles; bicycles; pedal cycles; motorised surfboards; 
and parts and fittings for all the aforesaid goods; all 
included in Class 12.

אופנועים: אופניים; אופניים עם פדאלים; קרשי גלישה ממונעים;
וחלקים ואביזרים המיועדים לפריטים הללו; הנכללים כולם בסוג

.12

כ"ג כסלו תשע"א - 56830/11/2010



Application Date 08/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224731 מספר סימן

KETEL ONE ORANJE

Owners

Name: Double Eagle Brands N.V.

Address: Kaya W.F.G. Mensing 32, Willemstad, Curacao, 
Netherlands Antilles

Identification No.: 57267

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Benelux, 15/05/2009, No. 1181712 בנלוקס, 15/05/2009, מספר 1181712

Class: 33 סוג: 33

כ"ג כסלו תשע"א - 56930/11/2010



Application Date 08/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224734 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Goods of metal, in particular reinforcements, vehicle 
containment systems and crash barrier systems of 
metal for road building, building materials of metal, 
joists of metal, profile rails of metal, in particular for 
use as crash barriers or control barriers for vehicles, 
crash barriers of metal for roads, guard rails, poles of 
metal, posts of metal, buffers of metal, pipes and 
pipe profiles of metal, columns of metal, connecting 
devices for crash barriers, road boundary posts of 
metal, supports and struts of metal, panels of metal, 
girders of metal, washers and shims of metal, elbows 
of metal (for road building), sigma posts, plate posts, 
insert posts, spacers, lugs of metal, post claws of 
metal, head pieces, reversing pieces and structural 
connectors of metal, drop elbows of metal, auxiliary 
lowering mechanisms for crash barriers of metal, 
dilation joints of metal, profile railing tie-bars of metal, 
reinforcing profiles, crash barrier tie-bars, guard rails 
for crossings, tie-bars for crossings, box profiles, 
impact profiles, support profiles, damping elements, 
deformation pieces, damping clamps, retention 
clamps, spacers, cross-beams, sliding profiles, 
tensioning belts, tensioning angles, beam tie angles, 
support angles, railings, railing tie-bars, ground end-
pieces, end pieces, lowering pieces, lowering angles, 
connecting plates, joining plates, connecting profiles, 
dilations, brackets; deformable impact devices for 
motor vehicles, being carriageway boundaries or 
carriageway dividers; barrier devices of metal for 
roadworks, underride protection devices for road 
building; all included in class 6.

סחורות ממתכת, בפרט חיזוקים, מערכות לבלימת כלי רכב
ומערכות למעקות בטיחות ממתכת עבור בנית כבישים, חומרי
בנייה ממתכת, קורות מתכת, מסילות ממתכת, בפרט לשימוש
כמעקות בטיחות או מחסומים עבור כלי רכב, מעקה בטיחות
ממתכת לכבישים, גדר בטיחות, מוטות מתכת,  עמודי מתכת,
חוצצים ממתכת, צינורות ופרופילים של צינורות ממתכת, עמודי
מתכת, התקני חיבור למעקות בטיחות, עמודים לשולי כביש
ממתכת, תומכות וסמוכות ממתכת, לוחות מתכת, קורות

מתכת, שייבות וטבעות מתכת, מפרקי מתכת (לבניית כבישים),
עמודי סיגמא, עמודי לוח, עמודי נעיצה, מפרידים, זיזים

ממתכת, תופסני עמודים ממתכת, כיסויי ראש, חלקי חילוף
ומחברי מבנים, מפרקי מפל ממתכת, מנגנוני עזר עבור הנמכת
מעקה בטיחות ממתכת, מפרקי התרחבות ממתכת, מוטות
קישור למעקה פרופילים ממתכת, פרופילים לחיזוק, מוטות
קישור למעקה בטיחות, גדרות בטיחות למעברי חציה, מוטות
קישור למעברי חציה, פרופילי קופסא, פרופילי אימפקט,

פרופילי תמיכה, אלמנטים לריסון, חלקי דפורמציה, מלחציים
לריסון, מלחצי אחיזה, מפרידים, קורות צולבות, פרופילי הזזה,
חגורות מתיחה, זוויות מתיחה, זוויות לקורות קשירה, זוויות
תמיכה, מסילות, מסילה למוטות קישור,  חלקי קצה קרקעיים,
חלקי קצה, חלקי הנמכה, זוויות הנמכה, לוחות חיבור, לוחות
צירוף, פרופילי חיבור, מרחיבים, סוגרים; התקני אימפקט

הניתנים לדפורמציה עבור כלי רכב, היותם מחסומים לרחובות
חד סטריים או מפרידים לרחובות חד סטריים; התקני מחסומים
ממתכת עבור עבודות כביש, התקני בטיחות תחתיים לשימוש

בבניית כבישים; הנכללים כולם בסוג 6.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

European Community Trade Mark, 21/07/2009, No. 
008440828

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/07/2009, מספר
008440828

Class: 6 סוג: 6

כ"ג כסלו תשע"א - 57030/11/2010



Owners

Name: VOESTALPINE KREMS FINALTECHNIK GmbH

Address: Schmidhuttenstr. 5, Krems-Lerchenfeld, 3502, 
Austria

Identification No.: 800718

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 57130/11/2010



Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224738 מספר סימן

3 LITTLE WONDERS

Owners

Name: Ole Henriksen of Denmark, Inc.

Address: 8622 A West Sunset Blvd., Los Angeles, 
California 90069, U.S.A.

Identification No.: 70613

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations; all included in 
class 3.

תכשירים לטיפול העור שאינם רפואיים; הכלולים כולם בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 22/07/2009 ארה"ב, 22/07/2009

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 57230/11/2010



Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224739 מספר סימן

HEARTLAND ROBOTICS

Owners

Name: Heartland Robotics, Inc.

Address: Massachusetts Avenue 485, Cambridge, 
Massachusetts, 02139, U.S.A.

Identification No.: 70689

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Industrial robots for use in manufacturing, assembly 
and distribution applications; all included in class 7.

רובוטים תעשייתיים לשימוש בישומי יצור, הרכבה והפצה;
נכללים כולם בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 01/05/2009, No. 77/727161 ארה"ב, 01/05/2009, מספר 77/727161

Class: 7 סוג: 7

כ"ג כסלו תשע"א - 57330/11/2010



Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224740 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Mark Feldman שם: מרק פלדמן

Address: Aba Hilel 7, Ramat Gan, Israel כתובת : אבא הלל 7, רמת גן, ישראל

Identification No.: 317006336מספר זיהוי: 317006336

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshorny Ofir, Adv.

Address: Beit Hatextile, 14th Floor, 2 Koyfman St., Tel 
Aviv, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : בית הטקסטיל, קומה 14, רח' קויפמן 2, תל אביב,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish, salads, meat and poultry; all included in class 
29.

דגים, סלטים, בשר, עופות; כולם נכללים בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 57430/11/2010



Application Date 09/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224742 מספר סימן

ConnecT

Owners

Name: Tele Atlas B.V.

Address: Reitscheweg 7F, NL-5232 BX ‘s-
Hertogenbosch, Netherlands

Identification No.: 800317

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital mapping database recorded on computer 
media featuring a wide range of traffic and 
geographic attributes, including geographic 
geometry, geocoding, routing, points of interest, 
traffic, positional accuracy and address attributes, for 
use in the wide range of fields including traffic, turn-
by-turn navigation, personal navigation, business 
location analysis and geo-marketing, personal 
computer and internet routing, telematics, utility and 
telecommunications management, risk management, 
fleet management, global information systems, global 
positioning systems and online mapping; digital maps 
featuring a wide range of attributes including 
geometry, geocoding, routing, navigation, and points 
of interest attributes; all included in class 9.

מאגר נתונים למיפוי דיגיטלי מוקלט על מדיות מחשב הכולל
טווח רחב של תכונות תעבורתיות וגיאוגרפיות, כולל גיאומטריה
גיאוגרפית, קידוד גיאוגרפי, ניתוב, מקומות מעניינים, תעבורה,
דיוק מיקום ותכונות כתובות, לשימוש בטווח רחב של תחומים
כולל תעבורה, ניווט פניה אחר פניה, ניווט אישי, ניתוח מיקום
עסקי ושיווק גיאוגרפי, ניתוב מחשב אישי ואינטרנט, שירותי
רחק, ניהול שירותים וטלקומוניקציה, ניהול סיכונים, ניהול צי,
מערכות מידע גלובליות, מערכות מיקום גלובלי ומיפוי מקוון;
מפות דיגיטליות הכוללות תחום רחב של תכונות כולל תוכנות
גיאומטריה, קידוד גיאוגרפי, ניתוב, ניווט, ומקומות מעניינים;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 57530/11/2010



Application Date 09/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224743 מספר סימן

KYPAC

Ownersבעלים

Name: Moise Claude JOURNO

Address: 2 bis place Marcel Achard, Paris, France

Identification No.: 800726

Name: Sliwinski  Fabrice שם: פבריס סלווינסקי

Address: Natan Yehonatan, Raanaa, Israel כתובת : נתן יהונתן, רעננה, ישראל

Identification No.: 328814348מספר זיהוי: 328814348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: America House, 35 Shaul HaMelech Blvd., 
P.O.B. 18253, Tel Aviv, 61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : בית אמריקה, שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18253, תל
אביב, 61182, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Yarmulke; boxed yarmulke; packaged yarmulke; all 
included in class 25

כיפות; כיפות בקופסא; כיפות ארוזות; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 57630/11/2010



Application Date 10/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224744 מספר סימן

Owners

Name: Sunkist Growers, Inc.

Address: 14130 Riverside Drive, Sherman Oaks, 
California, 91423, U.S.A.

Identification No.: 800584

California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flavorings (other than essential oils); non-medicated 
confectionery and fillings therefor; chocolates; ice-
creams, water ices and frozen confections; candy; 
dry mixes for making muffins; muffins; biscuits, fruit-
flavored brownie mixes; mixes for bakery goods; 
cakes, frostings, frosting mixes, pastries, pastry 
fillings; flour, cereals and cereal preparations, all for 
food; breakfast bars; cereal-based food bars and 
snack foods; grain-based food bars and snack foods; 
granola based food bars and snack foods; 
condiments, vinegar, sauces, spices, marinades, 
syrups for food; teas; all included in class 30.

חומרי טעם (אחרים מאשר שמנים חיוניים); ממתקים שאינם
מכילים תרופה ומילויים עבורם; שוקולדים; גלידות, גלידות מים
ורקיחות ממתק קפואות; סוכריות; תערובות יבשות להכנת

עוגות תה; עוגות תה; אפיפיות, תערובת לחומית בטעם פירות;
תערובות לסחורת מאפייה; עוגות, ציפויים, תערובות לציפויים,
מאפים, מילויי מאפים; קמח, דייסה ותרכיזי דייסה, הכל למאכל;

יחידות ארוחת בוקר; יחידות וחטיפי מאכל מבוססי דייסה;
יחידות וחטיפי מאכל מבוססי דגנים; יחידות וחטיפי מאכל

מבוססי גרנולה; תבלינים, חומץ, רטבים, תיבולים, תחמיצים,
סירופ למאכל; תה; הכל כלול בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 57730/11/2010



Application Date 10/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224746 מספר סימן

CELESIO

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary 
and cosmetic preparations for medical purposes and 
for personal hygiene; chemical preparations for 
medical purposes; medical skin care and oral 
hygiene preparations; prescription only and over-the-
counter medicines; high blood pressure preparations; 
analgesics; antibiotics; anti-rheumatism rings; 
antiseptics; hypnotics; ointments for sun burns; 
medicine sets; basis for ointments, namely 
hydrocarbon gels, lipogels, hydrogels, silicon-gels; 
tinctures for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, in particular dietetic 
substances for children and invalids; food for babies; 
therapeutic food for medical purposes; medical teas 
and beverages; asthmatic teas; food supplement and 
chewing gum for medical purposes; mineral food 
supplements; vitamin products; multi-vitamin 
preparations; minerals and mineral preparations for 
medical use; sweets for medical purposes, in 
particular cough sweets; dietetic substances for 
veterinary-medical purposes; preparations for 
assisting nicotine withdrawal; diagnostic preparations 
for medical purposes, strips for testing for diabetes 
and pregnancy tests, strips for cholesterol tests; 
plasters and materials for dressings; cotton wool for 
medical purposes; hygienic preparations for medical 
purposes; hygienic articles for women, in particular 
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary 
pants; nappies for the sick; adhesives for dentures; 
material for stopping teeth; dental wax; dental 
mastics; disinfectants for medical purposes; 
detergents for medical purposes; biological and 
chemical preparations for laboratories, pharmacies 
and doctors´ practises for medical or veterinary 
purposes; chemical testing agents for medical 
purposes, in particular reagents, mass solutions, 
indicators and nutritive media; alcohol for medical or 
pharmaceutical purposes; preparations for refreshing 
air; yeast and yeast preparations for pharmaceutical 
purposes; glucose for medical purposes; capsules for 
medical purposes; fumigating sticks; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים, תכשירים סניטריים וקוסמטיים
למטרות רפואיות ולהיגיינה אישית; תכשירים כימיים למטרות
רפואיות; תכשירים רפואיים לטיפול בעור ולהיגיינת הפה;

תרופות עם מרשם בלבד וללא מרשם; תכשירים לטיפול בלחץ
דם גבוה; משככי כאבים; אנטיביוטיקה; טבעות נגד שיגרון;
חומרים מחטאים; תרופות היפנוטיות; משחות לכוויות שמש;
ערכות תרופות; בסיס למשחות, דהיינו ג'ל על בסיס פחמימן,
ליפוג'ל, הידרוג'ל, סיליקון-ג'ל; תמיסות למטרות רפואיות;

חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, במיוחד חומרים
דיאטטיים לילדים ולנכים; מזון לתינוקות; מזון טיפולי למטרות
רפואיות; תה ומשקאות רפואיים; תה לאסמטיים; תוספי מזון
וגומי לעיסה למטרות רפואיות; תוספי מינרלים למזון; מוצרי
ויטמינים; תכשירי מולטי-ויטמינים; מינרלים ותכשירי מינרלים
לשימוש רפואי; ממתקים למטרות רפואיות, במיוחד סוכריות
נגד שיעול; חומרים דיאטטיים למטרות וטרינריות-רפואיות;
תכשירים לסיוע בהפסקת עישון; תכשירי אבחון למטרות
רפואיות, מדבקות לבדיקת סוכרת ולבדיקת הריון, מדבקות
לבדיקות כולסטרול; פלסטרים וחומרים לחבישה; צמר גפן
למטרות רפואיות; תכשירי היגיינה למטרות רפואיות; פריטי
היגיינה לנשים, במיוחד תחבושות היגייניות, מגני תחתונים,

טמפונים, תחתונים היגייניים; חיתולים לחולים; דבקים לשיניים
תותבות; חומר לסתימת שיניים; שעווה דנטלית; שרף דנטלי;
חומרי חיטוי למטרות רפואיות; דטרגנטים למטרות רפואיות;
תכשירים ביולוגיים וכימיים למעבדות, בתי מרקחת וקליניקות
של רופאים למטרות רפואיות או וטרינריות; חומרי בדיקה
כימיים למטרות רפואיות, במיוחד ריאגנטים, תמיסות מסה,
אינדיקטורים ואמצעים מזינים; כוהל למטרות רפואיות או
רוקחיות; תכשירים לרענון האוויר; שמרים ותכשירי שמרים

למטרות רוקחיות; גלוקוזה למטרות רפואיות; כמוסות למטרות
רפואיות; מקלות לחיטוי בעשן; הנכללים כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 21/09/2009, No. 302009057125.2/44 גרמניה, 21/09/2009, מספר 302009057125.2/44

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 57830/11/2010



Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 57930/11/2010



Application Date 10/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224747 מספר סימן

CELESIO

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; apparatus for measuring blood 
pressure, blood sugar and cholesterol; crutches; 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, in 
particular orthopaedic bandages and compression 
stockings, shoes, soles; plaster bandages for 
orthopaedic purposes; orthopaedic belts; stockings 
for varicose veins; suture materials; special furniture 
for medical purposes; medical diagnostic and 
therapeutic devices; medical aids; hearing aids; 
measuring instruments and software for adaptation of 
hearing aids; tinnitus masks; lamps for medical 
purposes, massage apparatus, gloves for massages, 
electric heating pads and heated blankets for medical 
use; ice-bags for medical purposes; baby-care and 
invalid-care articles, included in class 10; condoms, 
gloves for medical purposes; technical 
pharmaceutical equipment and apparatus, included 
in class 10, in particular equipment for the 
manufacture and analysis of pharmaceutical and 
medical products, apparatus for determining melting-
points; water purification apparatus; water bath 
apparatus for medical and pharmaceutical purposes; 
safety containers, hazardous material containers and 
gas discharge containers for pharmaceutical 
laboratories and for the pharmaceutical sector; 
medical apparatus, in particular precision balances 
and teeth cleaning apparatus; small tools for 
pharmacies, namely boxes for scales, stands for 
burettes, draining boards, pill machines, boxes for 
medical purposes, filter cloth cabinets, wood pestles, 
wooden hammers, celluloid covers, celluloid carton 
sheets, celluloid shields, silver coatings for pills, 
weighing scales, tare goblets, scoops, powder 
shuttles, stone jars for ointments; containers for 
ointments, mortars, pistil, devices for portion, filling 
and bottling for pharmaceutical and medical 
purposes, protection covers, tare mufflers, balloons, 
drop inserters, fittings, bottles for milk, bottles for 
medicine, printed pharmacy labels and folding boxes 
for pharmacy purposes, dampener for etiquettes, 
measuring cylinder, adhesive foil, buckler, synthetic 
sponge cloths, synthetic casing; pastilles for 
pharmaceutical purposes; intelligent medical 
apparatus and instruments, sensors and peripheral 
devices for the use in the field of health electronic 
data transmission in particular for mobile and 
domestic health care; all included in class 10.

מכשירים וכלים כירורגיים, רפואיים, דנטליים ווטרינריים;
מכשירים למדידת לחץ דם, סוכר בדם וכולסטרול; קביים;
איברים, עיניים ושיניים מלאכותיים; פריטים אורתופדיים,

במיוחד תחבושות אורתופדיות וגרביונים, נעליים, סוליות לחץ;
תחבושות פלסטרים למטרות אורתופדיות; חגורות אורתופדיות;
גרביונים לוורידים דליתיים; חומרי איחוי; ריהוט מיוחד למטרות

רפואיות; התקנים לאבחון וטיפול רפואי; עזרים רפואיים;
מכשירי שמיעה; כלי מדידה ותוכנה להתאמת מכשירי שמיעה;
מסכות טנטון; מנורות למטרות רפואיות, מכשירי עיסוי, כפפות
לעיסוי, כריות חימום חשמליות ושמיכות מחוממות לשימוש
רפואי; שקיות קרח למטרות רפואיות; פריטי טיפול בתינוקות
ובנכים, הנכללים בסוג 10; קונדומים, כפפות לשימוש רפואי;
ציוד ומכשירי רוקחות טכניים, הנכללים בסוג 10, במיוחד ציוד
לייצור וניתוח של מוצרי רוקחות ורפואה, מכשירים לקביעת
נקודות התכה; מכשירים לטיהור מים; מכשירי אמבטיות מים
למטרות רפואיות ורוקחיות; מיכלי בטיחות, מיכלים לחומרים

מסוכנים ומיכלי פריקת גזים למעבדות רוקחות ולענף הרוקחות;
מכשירים רפואיים, במיוחד מאזני דיוק ומכשירים לניקוי שיניים;
כלים קטנים לבתי מרקחת, דהיינו תיבות למאזניים, מעמדים
למבחנות, לוחות ניקוז, מכונות לגלולות, קופסאות למטרות

רפואיות, ארונות לבדי סינון, עלי עץ, פטישי עץ, מכסי צלולואיד,
גיליונות קרטון מצלולואיד, מגני צלולואיד, ציפויי כסף לגלולות,
מאזני שקילה, גביעי טרה, כפות, ציוד שינוע לאבקות, צנצנות
חרס למשחות; מיכלים למשחות, מכתשים, עלי פרי, התקנים
לחלוקה, מילוי וביקבוק למטרות רוקחיות ורפואיות, מכסי מגן,
עמעמי טרה, בלונים, מחדירי טיפות, אביזרים, בקבוקים לחלב,
בקבוקים לתרופות, תוויות מודפסות לבית מרקחת וקופסאות

מתקפלות למטרות בית מרקחת, מתקן הרטבה למדבקות, גליל
מדידה, רדיד נצמד, כלי הגנה, בדי ספוג סינטטיים, אריזה
סינטטית; טבליות למטרות רוקחיות; מכשירים וציוד רפואיים

חכמים, חיישנים והתקנים היקפיים לשימוש בתחום של העברת
נתוני בריאות אלקטרוניים, במיוחד לטיפול רפואי נייד ובבית;

הנכללים כולם בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ג כסלו תשע"א - 58030/11/2010



Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Germany, 21/09/2009, No. 302009057125.2/44 גרמניה, 21/09/2009, מספר 302009057125.2/44

Class: 10 סוג: 10

כ"ג כסלו תשע"א - 58130/11/2010



Application Date 10/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224748 מספר סימן

CELESIO

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 58230/11/2010



Business consultancy and professional business 
consultancy, in particular for pharmacies, chemists´ 
shops, medical practices and hospitals; business 
management and information management and 
consultancy with regard to a controlling turn-over, 
costs and profits, in particular for pharmacies, 
chemists´ shops, doctors practices and hospitals; 
business management and business administration 
for others, the aforesaid services in particular in the 
field of pharmacies, chemists´ shops, doctors 
practises and hospitals and in the field of 
pharmaceutical technology; business organisation, 
sales promotion and marketing activities in the 
aforesaid field including the use of electronic media 
and the internet; sales promotion for pharmaceutical 
products and medicine for others; advertising 
agencies; conducting market research; rental of 
adverting space; personnel consultancy; health care 
and nutrition consultancy, in particular in the field of 
medical nursing, baby-care and hygiene; healthcare; 
healthcare services, in particular medical tests, 
medical analysis in laboratories, hygienic services 
and surveying of pharmaceutical products; medical-
pharmaceutical research; pharmaceutical-technical 
consultancy in the field of licensing of medicine for 
others; consultancy with regard to current health 
policy and economic policy trends; office functions; 
wholesale services, also via the internet for chemists´ 
shop goods, cosmetics and health care products; 
wholesale services for chemists´ goods, cosmetics 
and health care products; drawing up of statements 
of accounts for others; retail services with medicines 
via the internet; sales support of the aforesaid 
products and services via an interactive computer 
communications network; employment services for 
medical and pharmaceutical industry and other 
participants in the health care sector; medical and 
pharmaceutical services for industries, namely 
temporary employment agency work or service 
agreements; performance of customer retention 
measures in the scope of the marketing for medical 
provision programs via build-up and care of a 
contract network between pharmacies and health 
insurances in order to bundle provision payments 
which are refundable by health insurances and 
distribution by a pharmacy; organisation and 
business management for the development and care 
of a medical provision program, in particular 
development and maintenance of a contract network 
between pharmacies and health insurances; public 
relations, sales promotion for others, advertising 
services, distribution of advertising material, updating 
of advertising material; professional business 
consultancy, in particular development and 
maintenance of medical provision programs; 
advertising, business management consultancy, 
business administration, in particular on the field of 
pharmacies and pharmacy technology; outsourcing 
services for hospitals and pharmaceutical 
undertakings; establishment of subsidiaries at home 
and abroad and foundation of enterprises at home 
and abroad; all included in class 35.

יעוץ עסקי ויעוץ עסקי מקצועי, במיוחד לבתי מרקחת, חנויות
של עוסקים ברוקחות, קליניקות רפואיות ובתי חולים; ניהול
עסקים וניהול מידע ויעוץ בנוגע לשליטה על מחזור מכירות,
עלויות ורווחים, במיוחד לבתי מרקחת, חנויות של עוסקים
ברוקחות, קליניקות של רופאים ובתי חולים; ניהול עסקים

ומינהל עסקי עבור אחרים, השירותים הנאמרים לעיל במיוחד
בתחום של בתי מרקחת, חנויות של עוסקים ברוקחות,
קליניקות של רופאים ובתי חולים ובתחום של טכנולוגית

רוקחות; ארגון עסקי, קידום מכירות ופעילויות שיווק בתחום
המוזכר לעיל כולל שימוש במדיה אלקטרונית ובאינטרנט; קידום
מכירות למוצרי רוקחות ותרופות עבור אחרים; סוכנויות פרסום;
ביצוע חקר שווקים; השכרת שטח פרסום; יעוץ כוח אדם; יעוץ
בנושאי טיפול בריאות ותזונה, במיוחד בתחום של סיעוד רפואי,
טיפול בתינוקות והיגיינה; טיפול בריאות; שירותי טיפול בריאות,
במיוחד בדיקות רפואיות, אנליזות רפואיות במעבדות, שירותי
היגיינה וסקירה של מוצרים רוקחיים; מחקר רפואי-רוקחי; יעוץ
רוקחי-טכני בתחום רישוי תרופות עבור אחרים; יעוץ בנוגע
למגמות נוכחיות במדיניות הבריאות ובמדיניות הכלכלית;
פעילויות משרדיות; שירותי סיטונאות, גם דרך האינטרנט

לסחורות חנויות של עוסקים ברוקחות, מוצרי קוסמטיקה ומוצרי
טיפול בריאות לחנויות; שירותי סיטונאות של עוסקים ברוקחות,
מוצרי קוסמטיקה וטיפול בריאות; עריכת דוחות מצב חשבון
עבור אחרים; שירותי קמעונאות לתרופות דרך האינטרנט;
תמיכה במכירות של המוצרים והשירותים המוזכרים לעיל
באמצעות רשת תקשורת מחשבים אינטראקטיבית; שירותי
העסקה לתעשיית הרפואה והרוקחות ולמשתתפים אחרים
במגזר שירותי טיפול הבריאות; שירותי רפואה ורוקחות

לתעשיות, דהיינו עבודה באמצעות סוכנות העסקה זמנית או
הסכמי שירות; הפעלת אמצעי שימור לקוחות במסגרת שיווק
עבור תוכניות לאספקה רפואית באמצעות בנייה וטיפול של
רשת חוזית בין בתי מרקחת וחברות ביטוחי בריאות במטרה
לקבץ יחד תשלומי תרופות המוחזרים על-ידי ביטוחי הבריאות
והפצה על-ידי בית מרקחת; ארגון וניהול עסקי לפיתוח וטיפול
של תוכנית לאספקה רפואית, במיוחד פיתוח ותחזוקה של רשת
חוזית בין בתי מרקחת וחברות ביטוחי בריאות; יחסי ציבור,
קידום מכירות עבור אחרים, שירותי פרסום, הפצת חומר

פרסומי, עדכון חומר פרסומי; יעוץ עסקי מקצועי, במיוחד פיתוח
ותחזוקה של תוכניות לאספקה רפואית; פרסום, יעוץ בניהול

עסקי, מינהל עסקי, במיוחד בתחום של בתי מרקחת וטכנולוגית
רוקחות; שירותי מיקור חוץ לבתי חולים ויוזמות בתחום

הרוקחות; הקמת חברות בנות בארץ ובחו"ל והקמת עסקים
בארץ ובחו"ל; הנכללים כולם בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

כ"ג כסלו תשע"א - 58330/11/2010



Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Germany, 21/09/2009, No. 302009057125.2/44 גרמניה, 21/09/2009, מספר 302009057125.2/44

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 58430/11/2010



Application Date 10/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224749 מספר סימן

CELESIO

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; real estate management for 
others; real estate administration for others, in 
particular for pharmacies, chemists shops, storage 
buildings and dispatch centres; capital investments; 
rental of offices, pharmacies, chemists´ shops, 
storage buildings and dispatch centres; real estate 
agencies, in particular for pharmacies, chemists´ 
shops, storage buildings and dispatch centres; real 
estate leasing services, in particular for pharmacies, 
chemists´ shops, storage buildings and dispatch 
centres; financial affairs; Insurance; financial 
consulting services; capital investments; financial 
consultancy, in particular in the field of health care 
policy and economic policy trends; financial 
consultancy for franchising concepts; management of 
storage buildings for pharmaceutical wholesalers; 
rental of housing space in the context of assisted 
living; management and sale of shares, partnership 
interests and other capital assets; participation in and 
acquisition of enterprises at home and abroad; all 
included in class 36.

עסקי נדל"ן; ניהול נדל"ן עבור אחרים; מינהל נדל"ן עבור
אחרים, במיוחד עבור בתי מרקחת, חנויות של עוסקים

ברוקחות, מבני אחסון ומרכזי שילוח; השקעות הון; השכרת
משרדים, בתי מרקחת, חנויות של עוסקים ברוקחות, מבני
אחסון ומרכזי שילוח; סוכנויות נדל"ן, במיוחד עבור בתי

מרקחת, חנויות של עוסקים ברוקחות, מבני אחסון ומרכזי
שילוח; שירותים להשכרת נדל"ן, במיוחד עבור בתי מרקחת,

חנויות של עוסקים ברוקחות, מבני אחסון ומרכזי שילוח; עניינים
פיננסיים; ביטוח; שירותי יעוץ פיננסי; השקעות הון; יעוץ פיננסי,
במיוחד בתחום של מגמות מדיניות שירותי טיפול הבריאות

והמדיניות הכלכלית; יעוץ פיננסי בתחום מתן זיכיונות לרעיונות;
ניהול מחסנים לסיטונאים של מוצרי רוקחות; השכרת מקום

דיור בהקשר של דיור מוגן; ניהול ומכירה של מניות, אינטרסים
משותפים ונכסי הון אחרים; השתתפות ב- ורכישה של עסקים

בארץ ובחו"ל; הנכללים כולם בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 21/09/2009, No. 302009057125.2/44 גרמניה, 21/09/2009, מספר 302009057125.2/44

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 58530/11/2010



Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 58630/11/2010



Application Date 10/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224750 מספר סימן

CELESIO

Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Laundry and bleaching preparations; cosmetic and 
beauty preparations; cosmetic skin and hair care 
products; hair lotions; cosmetics, in particular bath 
preparations, shower preparations, soaps, in 
particular medicated soaps; alkali-free soaps in solid 
and liquid form; perfumery; make-up removing 
preparations; depilatory preparations; depilatory wax; 
lotions for cosmetic purposes; ethereal oils; scented 
oils; dentifrices; breath freshening sprays; cosmetic 
preparations for slimming purposes; sun-tanning 
preparations; cotton wool and cotton wool products 
for cosmetic purposes; moist-wipe impregnated with 
oils for cosmetic purposes; joss sticks; all included in 
class 3.

תכשירי כביסה והלבנה; תכשירי קוסמטיקה ויופי; מוצרים
קוסמטיים לטיפול בעור ובשיער; תרחיצי שיער; קוסמטיקה,
במיוחד תכשירים לאמבטיה, תכשירים למקלחת, סבונים,
במיוחד סבונים רפואיים; אל-סבונים בצורת מוצק ונוזל;

פרפומריה; תכשירים להסרת איפור; תכשירים להסרת שיער;
שעווה להסרת שיער; תרחיצים למטרות קוסמטיות; שמנים
אתריים; שמנים מבושמים; תכשירים לניקוי שיניים; תרסיסים
לרענון הפה; תכשירים קוסמטיים למטרות הרזיה; תכשירי
שיזוף; צמר גפן ומוצרי צמר גפן למטרות קוסמטיות; מגבונים

לחים ספוגים בשמנים למטרות קוסמטיות; קני קטורת; הנכללים
כולם בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 21/09/2009, No. 302009057125.2/44 גרמניה, 21/09/2009, מספר 302009057125.2/44

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 58730/11/2010



Application Date 10/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224751 מספר סימן

CELESIO

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transportation; delivery of goods, in particular 
medicines, cosmetics, dietetic foods and beverages 
and food supplements to pharmacies, chemists´ 
shops, medical practices, pharmacies of the Federal 
Armed Forces, hospitals and healthcare insurances; 
storage of goods, in particular of medicines, 
cosmetics, dietetic foods and beverages and food 
supplements; packaging of goods, in particular of 
medicine, cosmetics, dietetic foodstuffs and 
beverages and food supplements; unloading of 
cargo; storage of goods; rental of warehouse space; 
transportation services; warehouse management, if 
included in class 39; packaging of goods; delivery 
services; delivery of mail order goods; services of a 
pharmaceutical wholesalers, namely storage and 
forward of medicines for others, in particular for 
pharmacies, hospitals, health care insurances and 
the Federal Armed Forces; logistics in the transport 
sector for clinical trials; filling of racks; international 
distribution of supplies and other services for 
manufacturers in the pharmaceutical and health 
sectors; all included in class 39.

הובלה; מסירת סחורות, במיוחד תרופות, קוסמטיקה, מזון
ומשקאות דיאטטיים ותוספי מזון לבתי מרקחת, חניות של

עוסקים ברוקחות, קליניקות רפואיות, בתי מרקחת של הכוחות
המזוינים הפדראליים, בתי חולים וחברות ביטוח טיפול בריאות;

אחסון סחורות, במיוחד תרופות, מוצרי קוסמטיקה, מזון
ומשקאות דיאטטיים ותוספי מזון; אריזת סחורות, במיוחד

תרופות, קוסמטיקה, דברי מאכל ומשקאות דיאטטיים ותוספי
מזון; פריקת מטענים; אחסון סחורות; השכרת שטח מחסנים;
שירותי הובלה; ניהול מחסנים, אם נכללים בסוג 39; אריזת
סחורות; שירותי שליחה; שליחת סחורות מוזמנות בדואר;
שירותים של סיטונאי תרופות, דהיינו אחסון והעברה של

תרופות עבור אחרים, במיוחד עבור בתי מרקחת, בתי חולים,
חברות ביטוח טיפול בריאות והכוחות המזוינים הפדראליים;

לוגיסטיקה במגזר ההובלה עבור ניסויים קליניים; מילוי מדפים;
הפצה בינלאומית של אספקה ושירותים אחרים עבור יצרנים

במגזרי הרוקחות והבריאות; הנכללים כולם בסוג 39.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

Germany, 21/09/2009, No. 302009057125.2/44 גרמניה, 21/09/2009, מספר 302009057125.2/44

Class: 39 סוג: 39

כ"ג כסלו תשע"א - 58830/11/2010



Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 58930/11/2010



Application Date 10/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224752 מספר סימן

CELESIO

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary services; human and 
veterinary health care and cosmetics; pharmacy 
consultancy, namely by a pharmacist or a chemist; 
services of a pharmacist, namely the preparation of 
pharmaceutical formulations and medicines for 
others on the basis of doctors prescriptions; 
chemists´ shop services, namely preparation of 
medical prescriptions for others; health and nutrition 
consultancy, in particular in the field of medical 
nursing, baby-care and hygiene, also via the internet; 
healthcare services, in particular conducting medical 
tests, medical laboratories research, in particular 
checking blood pressure, body mass index, blood 
sugar and blood fat data, providing of information 
about medicines in the internet; domestic nursing 
services; domestic patients services by a verified 
healthcare with healthcare products; healthcare of 
diabetic patients in pharmacies; services of a mobile 
nursing service, in particular mobile healthcare and 
healthcare of invalid people; providing of hospital 
pharmacies; providing of Federal Armed Forces 
pharmacies; skin checks for the analysis of skin 
types and/or skin structure; blood sugar 
measurement; hair analysis; health insurance 
services; consultancy on the health care sector, 
namely regarding health care provisions by 
pharmacists; medical services, in particular 
diagnostic, consultancy and therapy in the field of 
health care and nursing by pharmacists or chemists; 
medical services in the field of domestic home care in 
connection with medical application technology and 
related operating materials for breathing therapies, 
wound healing processes and infusions; all included 
in class 44.

שירותים רפואיים ווטרינריים; טיפול רפואי וקוסמטי בבני אדם
וחיות; יעוץ בנושא בית מרקחת, דהיינו על-ידי רוקח ועוסק

ברוקחות; שירותי רוקח, דהיינו ההכנה של נוסחאות רוקחיות
ותרופות עבור אחרים על סמך מרשמי רופא; שירותי חנות של
עוסקים ברוקחות, דהיינו הכנת מרשמים רפואיים עבור אחרים;
יעוץ בריאותי ותזונתי, במיוחד בתחום של סיעוד רפואי, טיפול
בתינוקות והיגיינה, גם דרך האינטרנט; שירותי טיפול בריאות,
במיוחד ביצוע בדיקות רפואיות, מחקר בדיקות מעבדה, במיוחד
בדיקת לחץ דם, מדד מסת הגוף, נתוני סוכר בדם ושומנים

בדם, אספקת מידע על תרופות באינטרנט; שירותי סיעוד בבית;
שירותים למטופלים בבית על-ידי נותן שירות מאושר עם מוצרי
טיפול בריאות; טיפול בריאות בחולי סוכרת בבתי מרקחת;
שירותים של שירות סיעוד נייד, במיוחד טיפול בריאות נייד

וטיפול בריאות בנכים; אספקה של בתי מרקחת של בתי חולים;
אספקה של בתי מרקחת של הכוחות המזוינים הפדרליים;
בדיקות עור לניתוח סוגי עור ו/או מבנה העור; מדידת סוכר
בדם; בדיקת שיער; שירותי ביטוח בריאות; יעוץ על מגזר

שירותי טיפול הבריאות, כלומר בנוגע לאספקת טיפול בריאות
על-ידי רוקחים; שירותים רפואיים, במיוחד אבחון, יעוץ וטיפול
בתחום טיפול הבריאות והסיעוד על-ידי רוקחים או עוסקים
ברוקחות; שירותים רפואיים בתחום של טיפול רפואי בבית

בהקשר של טכנולוגיית יישום רפואית וחומרי הפעלה קשורים
לתרפיות נשימה, תהליכי ריפוי פצעים ועירויים; הנכללים כולם

בסוג 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)

Germany, 21/09/2009, No. 302009057125.2/44 גרמניה, 21/09/2009, מספר 302009057125.2/44

Class: 44 סוג: 44

כ"ג כסלו תשע"א - 59030/11/2010



Owners

Name: Celesio AG

Address: Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, Germany

Identification No.: 800212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 59130/11/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224755 מספר סימן

Owners

Name: Jtag Technologies B.V.

Address: Boschdijk 50, 5612 AN Eindhoven, Netherlands

Identification No.: 800727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, phonograph records, 
calculating machines, data processing apparatus, 
computers; all included in class 9.

מוליכי מידע מגנטים, תקליטי פטיפון, מכונות חישוב, מתקן
עיבוד מידע, מחשבים; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 59230/11/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224756 מספר סימן

Owners

Name: Jtag Technologies B.V.

Address: Boschdijk 50, 5612 AN Eindhoven, Netherlands

Identification No.: 800727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Intermediary services for the sale of hardware and 
software, electronic and electric systems, equipment 
and installations, tools and precision instruments; all 
included in class 35.

שירותי מתווך למכירת חומרה ותוכנה, מערכות אלקטרוניות
וחשמליות, ציוד והתקנות, כלי עבודה וכלים מדויקים; הכל כלול

בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 59330/11/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224757 מספר סימן

Owners

Name: Jtag Technologies B.V.

Address: Boschdijk 50, 5612 AN Eindhoven, Netherlands

Identification No.: 800727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Consultation services relating to testing of hardware 
and software, electronic and electric systems, 
equipment and installations, tools and precision 
instruments; all included in class 42.

שירותי ייעוץ בקשר לבדיקת חומרה ותוכנה, מערכות
אלקטרוניות וחשמליות, ציוד והתקנות, כלי עבודה וכלים

מדויקים; הכל כלול בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 59430/11/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224759 מספר סימן

QACT

Owners

Name: QUALCOMM Incorporated

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 
92121-1714, U.S.A.

Identification No.: 800572

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for audio calibration of portable 
wireless devices; all included in class 9.

תוכנת מחשב לכיול אודיו של מכשירים אלחוטיים ניידים; הכל
כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 26/06/2009, No. 77/769,427 ארה"ב, 26/06/2009, מספר 77/769,427

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 59530/11/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224760 מספר סימן

MARC JACOBS

Owners

Name: Marc Jacobs Trademarks L.L.C

Address: 72 Spring Street, New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 800630

(Delaware Limited Liability 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, toilet water, eau de cologne, 
essential oils, cosmetics including foundations, 
lipsticks, eye shadows and mascaras, shaving 
preparations, personal deodorants, bath and shower 
gels and preparations, non medicated powders, 
creams and lotions for hair, face and body, 
shampoos; all included in class 3.

סבונים, בישום, מי טואלט, מי קולון,שמנים אתריים, מוצרי
קוסמטיקה הכוללים קרמי בסיס, שפתונים, צלליות ומסקרות,
תכשירי גילוח, דאודורנטים אישיים, ג'לים ותכשירים למקלחת
ואמבטיה, אבקות שאינן רפואיות, קרמים ותחליבים לשיער,

לפנים ולגוף, שמפו; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 59630/11/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224761 מספר סימן

RENERGIE LIFT VOLUMETRY

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

קוסמטיים); תכשירי מייק אפ; 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.

כ"ג כסלו תשע"א - 59730/11/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224762 מספר סימן

ACCUSPRAY

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Spray guns and equipment, namely spray painting 
machines and pumps, compressors, turbines, drive 
motors, filters,  hoses, containers and tanks for paint 
spraying machines; all included in class 7.

אקדחים וציוד ריסוס, דהיינו מכונות ומשאבות ריסוס צבע,
מדחסים, טורבינות, מנועי הינע, מסננים, צינורות, קונטיינרים

ומיכלים למכונות ריסוס צבע; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 59830/11/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224764 מספר סימן

Owners

Name: Shiloh University

Address: 100 Shiloh Drive, Kalona, IA 52247, U.S.A.

Identification No.: 800728

Corporation of Iowa

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing on-line 
distance courses of instruction and training, primarily 
in the field of biblical studies, at the undergraduate 
and graduate levels, as well as providing these 
courses for personal enrichment; all included in class 
41.

שירותי חינוך, דהיינו, אספקת קורסים מקוונים ממרחק של
הוראה והדרכה, בעיקר בתחום של לימודי מקרא, ברמות של
תואר ראשון או תארים מתקדמים,  כמו כן אספקת קורסים אלו

להעשרה אישית; הנכללים כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 20/05/2009, No. SN77740984 SN77740984 ארה"ב, 20/05/2009, מספר

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 59930/11/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224765 מספר סימן

LACER

Owners

Name: Lacer, S.A.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 45308

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices, mouthwashes and other oral and bucal 
preparations; all included in class 3.

תמרוקים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער;
תכשירים לניקוי שיניים, מי פה ותכשירים אורליים ובוקליים

אחרים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 60030/11/2010



Application Date 17/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224868 מספר סימן

XTRA

Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 469 North Harrison Street, Princeton, NJ, 
08543, U.S.A.

Identification No.: 800570

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Laundry detergents, fabric softners, laundry stain 
removers; all included in Class 3.

חומרי ניקוי לכביסה, מרככי כביסה, מסירי כתמים לכביסה; הכל
כלול בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 60130/11/2010



Application Date 09/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225016 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Atar Marketing office supplies LTD. שם: עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ

Address: 17 amal st. indastrial zone afek park, Rosh 
Haayin, Israel

כתובת : העמל 17, א.ת. פארק אפק, ראש העין, ישראל

Identification No.: 512302613מספר זיהוי: 512302613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: P.O.B. 142, Hadera, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : ת.ד. 142, חדרה, 38101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for recording, 
transmission  or reproduction of data, including 
sound and/or images, magnetic data carriers, 
recording discs; calculating machines, data 
processing equipment and computers, 
telecommunications apparatus, computer hardware 
and firmware, computer sofrware, computer games, 
computing peripheral equipment, including screens, 
stands for CPU, mouse mats; mouse, keyboards and 
compact discs; all included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שכפול של נתונים, כולל קול ו/או
תמונה, נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה, מכונות
חישוב, ציוד לעיבוד נתונים, תקשורת ומחשבים, חומרה,
תוכנה, משחקי, מחשב, ציוד היקפי למחשב, כולל מסכים,

מעמדים, פדים לעכבר, עכבר, מקלדת ותקליטורים; הנכללים
כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 60230/11/2010



Application Date 25/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225079 מספר סימן

NOT YOUR DAUGHTER'S JEANS

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

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

Identification No.: 800473

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

כ"ג כסלו תשע"א - 60330/11/2010



Application Date 25/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225080 מספר סימן

NOT YOUR DAUGHTER'S JEANS

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

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

Identification No.: 800473

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; all included in class 14. תכשיטים ושעונים; הכל כלול בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 60430/11/2010



Application Date 25/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225081 מספר סימן

NOT YOUR DAUGHTER'S JEANS

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

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

Identification No.: 800473

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses and eyewear; all included in Class 9. משקפי שמש ו אמצעי ראייה; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 60530/11/2010



Application Date 25/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225082 מספר סימן

NOT YOUR DAUGHTER'S JEANS

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

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

Identification No.: 800473

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses, wallets, handbags, backpacks, tote bags, 
shoulder bags, credit card cases, luggage, attache 
cases, traveling bags, carry-on bags, sports bags, 
book bags, suitcases, duffle bags, clutches, fanny 
packs, rucksacks, beach bags, garment bags for 
travel, and toiletry cases sold empty; all included in 
class 18.

ארנקים למטבעות, ארנקים, תיקי יד, תיקי גב, תיקי סחיבה,
תיקי כתף, מנשאים לכרטיסי אשראי, כבודה, ילקוטים, תיקי
נסיעה, מזוודות נישאות, תיקי ספורט, תיקי ספרים, מזוודות,
קיטבגים, קלאצים, פאוצים, תרמילי גב, תיקי חוף, תיקי בגדים
לנסיעה, ותיבות תמרוק שנמכרים ריקים; הכל כלול בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 60630/11/2010



Application Date 06/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225400 מספר סימן

Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 881 Martin Avenue, Santa Clara, California, 
U.S.A.

Identification No.: 59467

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Dentistry; orthodontic services; consultation services 
in the fields of dentistry and orthodontia; all included 
in class 44.

רפואת שיניים; שירותי אורתודונטיה; שירותי ייעוץ בתחומי
רפואת שיניים ואורתודונטיה; הנכללים כולם בסוג 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)

U.S.A., 21/09/2009, No. 77831375 ארה"ב, 21/09/2009, מספר 77831375

Class: 44 סוג: 44

כ"ג כסלו תשע"א - 60730/11/2010



Application Date 06/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225401 מספר סימן

Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 881 Martin Avenue, Santa Clara, California, 
U.S.A.

Identification No.: 59467

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of orthodontic appliances; all 
included in class 40.

ייצור מותאם אישית של מתקנים אורתודונטיים; ; הנכללים כולם
בסוג 40.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 21/09/2009, No. 77831375 ארה"ב, 21/09/2009, מספר 77831375

Class: 40 סוג: 40

כ"ג כסלו תשע"א - 60830/11/2010



Application Date 06/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225402 מספר סימן

Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 881 Martin Avenue, Santa Clara, California, 
U.S.A.

Identification No.: 59467

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental apparatus, namely, orthodontic appliances; all 
included in class 10.

מכשירים דנטליים, דהיינו, מתקנים אורתודונטיים; הנכללים
כולם בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 21/09/2009, No. 77831375 ארה"ב, 21/09/2009, מספר 77831375

Class: 10 סוג: 10

כ"ג כסלו תשע"א - 60930/11/2010



Application Date 06/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225403 מספר סימן

Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 881 Martin Avenue, Santa Clara, California, 
U.S.A.

Identification No.: 59467

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely digital imaging software 
used to depict tooth movement and proposed 
treatment plans; computer software used in creation 
of individually customized courses of orthodontic 
treatment; computer software used to provide, track 
and modify proposed courses of orthodontic 
treatment and patient data related thereto; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב, דהיינו תוכנת הדמיה דיגיטאלית המשמשת
לתיאור תזוזת שן ותוכניות טיפול מוצעות; תוכנת מחשב
המשמשת ביצירת מסלולים מותאמים אישית לטיפול

אורתודונטי; תוכנת מחשב המשמשת לאספקה, מעקב ושינוי
של מסלולים מוצעים של טיפול אורתודונטי ונתוני מטופל

הקשורים לכך; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 21/09/2009, No. 77831375 ארה"ב, 21/09/2009, מספר 77831375

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 61030/11/2010



Application Date 06/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225404 מספר סימן

Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 881 Martin Avenue, Santa Clara, California, 
U.S.A.

Identification No.: 59467

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Consultation services in the fields of selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; dental laboratory 
services; all included in class 42.

שירותי ייעוץ בתחומי בחירה, יישום ושימוש במערכות חומרה
ותוכנת מחשב עבור אחרים; שירותי מעבדה דנטאלית;

הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 21/09/2009, No. 77831375 ארה"ב, 21/09/2009, מספר 77831375

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 61130/11/2010



Application Date 06/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225405 מספר סימן

Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 881 Martin Avenue, Santa Clara, California, 
U.S.A.

Identification No.: 59467

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training in the fields of dentistry and orthodontia; all 
included in class 41.

הכשרה בתחומי רפואת שיניים ואורתודונטיה; הנכללים כולם
בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

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

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

U.S.A., 21/09/2009, No. 77831375 ארה"ב, 21/09/2009, מספר 77831375

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 61230/11/2010



Application Date 01/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225440 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SHLOMO A. ANGEL LTD. שם: שלמה א. אנג'ל בע"מ

Address: 1 Kanfei Nesharim Street, P.O.B. 201, 
Jerusalem, 95464, Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 1, ת.ד. 201, ירושלים, 95464,
ישראל

Identification No.: 520035130מספר זיהוי: 520035130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosef Azgad, Adv.

Address: 59 Hamasger Street, Tel Aviv, 67217, Israel

שם: יוסף עזגד, עו"ד

כתובת : רחוב המסגר 59, תל אביב, 67217, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour, products made of cereals, bread, baked food & 
candies, yeast, baked powder; all included in class 
30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים,
שמרים, אבקת אפיה; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 61330/11/2010



Application Date 01/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225441 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Lilia Gladishev שם: ליליה גלדישב

Address: Kiriat Shmona 9/6, Hulon, 58484, Israel כתובת : קרית שמונה 9/6, חולון, 58484, ישראל

Identification No.: 312967185מספר זיהוי: 312967185

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levit Michael, Adv.

Address: 2 Habonim St., Ramat Gan, 52117, Israel

שם: לויט מיכאל, עו"ד

כתובת : רח' הבונים 2, רמת גן, 52117, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Dentistry services; included in class 44. שרותי רפואת שיניים; נכללים בסוג 44.

כ"ג כסלו תשע"א - 61430/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225503 מספר סימן

אלקטרה בר

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Devices (dispensers) for water purifying (domestic 
and office), devices (dispensers) for water purifying, 
coolers and heaters (domestic and office use); all 
included in class 11.

מתקנים (מכשירים) לטיפול וטיהור מים (ביתי ומשרדי),
מתקנים (מכשירים) לטיפול טיהור ומזיגת מים קרים וחמים

(לשימוש ביתי ומשרדי); הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 61530/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225506 מספר סימן

אלקטרה סופט

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Driers; all included in class 11. מייבשים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 7 סוג: 7

Washing machines included in class 7. מכונות כביסה הנכללות בסוג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 61630/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225507 מספר סימן

Electra Soft

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Driers; all included in class 11. מייבשים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 7 סוג: 7

Washing machines included in class 7. מכונות כביסה הנכללות בסוג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 61730/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225508 מספר סימן

אלקטרה היי קול

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Refrigerators, freezers, wine coolers; all included in 
class 11.

מקררים, מקפיאים, מקררי יינות; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 61830/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225509 מספר סימן

Electra High Cool

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Refrigerators, freezers, wine coolers; all included in 
class 11.

מקררים, מקפיאים, מקררי יינות; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 61930/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225511 מספר סימן

אלקטרה קול

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Refrigerators, freezers, wine coolers; all included in 
class 11.

מקררים, מקפיאים, מקררי יינות; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 62030/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225512 מספר סימן

Electra Cool

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Refrigerators, freezers, wine coolers; all included in 
class 11.

מקררים, מקפיאים, מקררי יינות; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 62130/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225513 מספר סימן

Electra Chef

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Cooking stoves, toaster ovens, microwaves, electric 
kettles; all included in class 11.

תנורי אפיה, כיריים, טוסטרים, מיקרוגלים, קומקומים; הנכללים
כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 62230/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225514 מספר סימן

אלקטרה שף

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Cooking stoves, toaster ovens, microwaves, electric 
kettles; all included in class 11.

תנורים, כיריים, טוסטרים, מיקרוגלים, קומקומים; הנכללים
כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 62330/11/2010



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225515 מספר סימן

Electra Bar

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039967מספר זיהוי: 520039967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street, Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Devices (dispensers) for water purifying (domestic 
and office), devices (dispensers) for water purifying, 
coolers and heaters (domestic and office use); all 
included in class 11.

מתקנים (מכשירים) לטיפול וטיהור מים (ביתי ומשרדי),
מתקנים (מכשירים) לטיפול טיהור ומזיגת מים קרים וחמים

(לשימוש ביתי ומשרדי); הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 62430/11/2010



Application Date 13/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225526 מספר סימן

HADAR

הדר

Ownersבעלים

Name: CES - Construction, Development & 
Management (1999) Ltd.

שם: סי.אי.אס בניה פיתוח וניהול (1999) בע"מ

Address: 1 Avtalion st., Herzelia, Israel כתובת : אבטליון 1, הרצליה, ישראל

Identification No.: 512871245מספר זיהוי: 512871245

סי.אי.אס בניה פיתוח וניהול (1999) בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; flats construction; all included 
in class 37

הקמת מבנים; הקמת דירות מגורים; הנכללים כולם בסוג 37

כ"ג כסלו תשע"א - 62530/11/2010



Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225647 מספר סימן

RECETTES MEDITERRANEENNES

Owners

Name: Cilag GmbH International

Address: Landis & Gyr- Strasse 1, Zug, CH-6300, 
Switzerland

Identification No.: 65229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Topical medicated preparations for treating 
conditions of the skin and hair; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים מקומיים לטיפול במצבי עור ושיער;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 62630/11/2010



Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225648 מספר סימן

RECETTES MEDITERRANEENNES

Owners

Name: Cilag GmbH International

Address: Landis & Gyr- Strasse 1, Zug, CH-6300, 
Switzerland

Identification No.: 65229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries and cosmetics for the care and cleaning of 
the skin and hair; all included in class 3.

טואלטיקה וקוסמטיקה לטיפול ולניקוי העור והשיער; הנכללים
כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 62730/11/2010



Base for International Trademark No. 1053425 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Application Date 08/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225649 מספר סימן

בעלים

שם: הלן דוקט

כתובת : רח' זכריה 5, תל אביב, 62592, ישראל

מספר זיהוי: 015405319

שם: דיויד אביב

כתובת : רח' זכריה 5, תל אביב, 62592, ישראל

מספר זיהוי: 318013810

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; all included in class 14. תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 62830/11/2010



Base for International Trademark No. 1053425 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Application Date 08/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225651 מספר סימן

בעלים

שם: הלן דוקט

כתובת : רח' זכריה 5, תל אביב, 62592, ישראל

מספר זיהוי: 015405319

שם: דיויד אביב

כתובת : רח' זכריה 5, תל אביב, 62592, ישראל

מספר זיהוי: 318013810

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing - tank tops, t-shirts, pants, jeans, lingerie, 
hats, coats, sweaters, shirts, dresses, skirts; shoes 
(women and mens), boots, sandals, flip flops; all 
included in class 25.

בגדים - גופיות, טי שרטס, מכנסיים, גינסים, לבני נשים,
כובעים, מעילים, סוודרים, חולצות, שמלות, חצאיות; נעליים

(נשים וגברים), מגפיים, סנדלים, כפכפים; הנכללים כולם בסוג
.25

כ"ג כסלו תשע"א - 62930/11/2010



Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225667 מספר סימן

COMMAND

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Wall caddies; soap dishes; shower caddies; 
toothbrush and razor holders; all included in class 21.

מתלים לקיר; כלים לסבון; מתלים למקלחת; מחזיקי מברשת
שניים וסכיני גילוח; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ג כסלו תשע"א - 63030/11/2010



Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225673 מספר סימן

Owners

Name: JanSport Apparel Corp.

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

Identification No.: 36051

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Attache cases, backpacks, bags for campers, bags 
for climbers, book bags, briefcases, carry on travel 
bags, clutches, cosmetic bags sold empty, daypacks, 
duffel bags, fanny packs, waistpacks, frame 
backpacks, garment bags for traveling, handbags, 
purses, key cases, knapsacks, rucksacks, luggage, 
mesh/net shopping bags, organizer bags, school 
bags, sports bags, straps for luggage and handbags, 
suitcases, toiletry cases, tote bags, travel bags, travel 
cases, vanity cases sold empty, wallets, pocket 
wallets; all included in class 18.

תיקי נספחים, תרמילי גב, תיקים למחנאים, תיקים למטפסים,
תיקי ספרים, תיקי מסמכים, תיקי מסע נישאים, תיקי אחיזה,
תיקים לקוסמטיקה הנמכרים ריקים, תרמילי יום, תיקי ספורט,
פאוצ'ים, נרתיקי מותניים, תרמילי גב מעוצבים, תיקי מלבושים
למסעות, תיקי יד, ארנקים, נרתיקי מפתחות, תיקי גב, תרמילי
גב, מזוודות, תיקי קניות עשויים רשת, תיקי ארגוניות, תיקי בית
ספר, תיקי ספורט, רצועות למזוודות ולתיקי יד, מזוודות, נרתיקי

תמרוקים, תיקים לחפצים, תיקי מסע, תיבות מסע, נרתיקי
איפור הנמכרים ריקים, ארנקים, ארנקי כיס; הנכללים כולם

בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 63130/11/2010



Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225675 מספר סימן

EASTPAK

Owners

Name: JanSport Apparel Corp.

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

Identification No.: 36051

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ג כסלו תשע"א - 63230/11/2010



Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225676 מספר סימן

Owners

Name: JanSport Apparel Corp.

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

Identification No.: 36051

(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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ג כסלו תשע"א - 63330/11/2010



Application Date 18/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225680 מספר סימן

Owners

Name: Cilag GmbH International

Address: Landis & Gyr- Strasse 1, Zug, CH-6300, 
Switzerland

Identification No.: 65229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Topical medicated preparations for treating 
conditions of the skin and hair; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים מקומיים לטיפול במצבי עור ושיער;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 63430/11/2010



Application Date 18/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225681 מספר סימן

Owners

Name: Cilag GmbH International

Address: Landis & Gyr- Strasse 1, Zug, CH-6300, 
Switzerland

Identification No.: 65229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries and cosmetics for the care and cleaning of 
the skin and hair; all included in class 3.

טואלטיקה וקוסמטיקה לטיפול ולניקוי העור והשיער; הנכללים
כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 63530/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225682 מספר סימן

Owners

Name: MBG International Premium Brands GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800837

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג כסלו תשע"א - 63630/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225683 מספר סימן

Owners

Name: MBG International Premium Brands GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800837

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ג כסלו תשע"א - 63730/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225685 מספר סימן

Owners

Name: MBG International Premium Brands GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800837

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, beers; all included in class 
32

משקאות לא אלכוהוליים, בירה; הנכללים בסוג 32

כ"ג כסלו תשע"א - 63830/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225686 מספר סימן

THREE SIXTY

Owners

Name: MBG International Premium Brands GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800837

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ג כסלו תשע"א - 63930/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225688 מספר סימן

THREE SIXTY

Owners

Name: MBG International Premium Brands GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800837

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, beers; all included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, בירה; הנכללים בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 64030/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225689 מספר סימן

THREE SIXTY

Owners

Name: MBG International Premium Brands GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800837

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 64130/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225691 מספר סימן

Owners

Name: PABLOSKY, S.L.

Address: C/ Maestro Guerrero, 24, Fuensalida, 45510, 
TOLEDO, Spain

Identification No.: 800820

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, jeans, shirts, T-shirts, anoraks, 
bathing suits, beach-wear, shorts, blouses, coats, 
jackets, pullovers, polo shirts, socks, gloves, 
underwear and trousers; footwear, namely, boots, 
shoes, sandals, slippers, clogs, sport shoes, football 
shoes; headgear, namely berets, hoods, hats, 
bonnets, caps and sun visors; all included in class 
25.

ביגוד, דהיינו, ג'ינס, חולצות, חולצות טי,  אנוראקים, בגדי ים,
לבוש חוף, מכנסים קצרים, חולצות, מעילים, ז'קטים, אפודות,
חולצות פולו, גרביים, כפפות, תחתונים ומכנסיים; הנעלה,
דהיינו, מגפיים, נעלים, סנדלים, נעלי-בית,  קבקבים, נעלי
ספורט, נעלי כדורגל;  כיסוי ראש, דהיינו, ברטים, ברדסים,
כובעים, מצנפות, קפוצ'ונים ומגני שמש; הנכללים כולם בסוג

.25

כ"ג כסלו תשע"א - 64230/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225693 מספר סימן

SCAVI & RAY

Owners

Name: Inventis GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800839

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, beers; all included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, בירה; הנכללים בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 64330/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225694 מספר סימן

SCAVI & RAY

Owners

Name: Inventis GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800839

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ג כסלו תשע"א - 64430/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225695 מספר סימן

SCAVI & RAY

Owners

Name: Inventis GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800839

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 64530/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225696 מספר סימן

SCAVI & RAY

Owners

Name: Inventis GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800839

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; temporary 
accommodation; all included in class 43.

הספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 64630/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225697 מספר סימן

Owners

Name: Inventis GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800839

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, beers; all included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, בירה; הנכללים בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 64730/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225698 מספר סימן

Owners

Name: Inventis GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800839

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 64830/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225699 מספר סימן

Owners

Name: Inventis GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800839

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 64930/11/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225700 מספר סימן

Owners

Name: Inventis GmbH

Address: Oberes Feld 13, Paderborn, 33106, Germany

Identification No.: 800839

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; temporary 
accommodation; all included in class 43.

הספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 65030/11/2010



Application Date 10/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225765 מספר סימן

HYSTER

Owners

Name: Nacco Materials Handling Group, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 56628

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Powered industrial lift trucks, and parts and 
accessories therefor; all included in class 12.

משאיות בעלות התקן הרמה תעשייתיות ממונעות וחלקים
ואביזרים עבורן; כולם כלולים בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 65130/11/2010



Application Date 10/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225766 מספר סימן

HYSTER

Owners

Name: Nacco Materials Handling Group, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 56628

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Dealership services in the field of industrial lift trucks; 
fleet management services, namely, tracking, 
locating and monitoring of industrial lift trucks for 
commercial purposes; providing business information 
management in connection with vehicle fleet 
management; providing an internet-accessible 
electronic database for tracking, locating and 
monitoring of vehicles for commercial purposes; 
business consulting services relating to the 
management and operation of vehicle fleets; all 
included in class 35.

שירותי יזמות וזיכיונות בתחום של משאיות בעלות התקן הרמה
תעשייתיות; שירותי ניהול צי, דהיינו, מעקב, איתור והשגחה של
משאיות בעלות התקן הרמה תעשייתיות למטרות מסחריות;
הענקת ניהול מידע עסקי בהקשר עם ניהול צי רכבים; הענקת
מאגר נתונים אלקטרוני הנגיש באינטרנט עבור מעקב, איתור
והשגחה של כלי רכב למטרות מסחריות; שירותי יעוץ עסקי

המתייחסים לניהול והפעלה של ציי כלי רכב; כולם כלולים בסוג
.35

כ"ג כסלו תשע"א - 65230/11/2010



Application Date 10/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225767 מספר סימן

YALE

Owners

Name: Nacco Materials Handling Group, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 56628

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Dealership services in the field of industrial lift trucks; 
fleet management services, namely, tracking, 
locating and monitoring of industrial lift trucks for 
commercial purposes; providing business information 
management in connection with vehicle fleet 
management; providing an internet-accessible 
electronic database for tracking, locating and 
monitoring of vehicles for commercial purposes; 
business consulting services relating to the 
management and operation of vehicle fleets; all 
included in class 35.

שירותי יזמות וזיכיונות בתחום של משאיות בעלות התקן הרמה
תעשייתיות; שירותי ניהול צי, דהיינו, מעקב, איתור והשגחה של
משאיות בעלות התקן הרמה תעשייתיות למטרות מסחריות;
הענקת ניהול מידע עסקי בהקשר עם ניהול צי רכבים; הענקת
מאגר נתונים אלקטרוני הנגיש באינטרנט עבור מעקב, איתור
והשגחה של כלי רכב למטרות מסחריות; שירותי יעוץ עסקי

המתייחסים לניהול והפעלה של ציי כלי רכב; כולם כלולים בסוג
.35

כ"ג כסלו תשע"א - 65330/11/2010



Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225770 מספר סימן

REMINGTON

Owners

Name: Rovcal, Inc.

Address: Madison, Wisconsin 53711, U.S.A.

Identification No.: 58922

(California 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Bread baking machines, electric grills, electric 
griddles, electric toasters,  electric toaster ovens, 
electric convection ovens,  electric rotisserie  ovens, 
electric ovens, electric rice cookers, electric food  
steamers, electric waffle makers and electric  
sandwich irons, all for household use; all included in 
Class 11.

מכונות לאפיית לחם, גרילים חשמליים, מחבתות חשמליות ,
מצנמים חשמליים, טוסטר אובנים חשמליים, תנורי זרימת חום
חשמליים, תנורי צליית בשר חשמליים, תנורים חשמליים, סירי

אורז חשמליים, מאדי מזון חשמליים, מכשירים חשמליים
להכנת אפיפיות, מגהצי כריכים חשמליים, כולם לשימוש ביתי;

הנכללים כולם בסוג 11.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 12/10/2009, No. 77846451 ארה"ב, 12/10/2009, מספר 77846451

Class: 11 סוג: 11

כ"ג כסלו תשע"א - 65430/11/2010



Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225771 מספר סימן

REMINGTON

Owners

Name: Rovcal, Inc.

Address: Madison, Wisconsin 53711, U.S.A.

Identification No.: 58922

(California 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric irons for household use;  included in Class 9. מגהציים חשמליים לשימוש ביתי; הנכללים בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 12/10/2009, No. 77846451 ארה"ב, 12/10/2009, מספר 77846451

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 65530/11/2010



Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225772 מספר סימן

REMINGTON

Owners

Name: Rovcal, Inc.

Address: Madison, Wisconsin 53711, U.S.A.

Identification No.: 58922

(California 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric food blenders, electric can openers, electric 
jar openers, electric food choppers, electric food 
processors, electric juicers,  electric knives and 
electric mixers, all for household use; all included in 
Class 7

ממחי מזון חשמליים, פותחני פחיות חשמליים, פותחני צנצנות
חשמליים, קוצצי מזון חשמליים, מעבדי מזון חשמליים,

מסחטות מיץ חשמליות, סכינים חשמליות ומערבלים חשמליים,
כולם לשימוש ביתי; הנכללים כולם בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 12/10/2009, No. 77846451 ארה"ב, 12/10/2009, מספר 77846451

Class: 7 סוג: 7

כ"ג כסלו תשע"א - 65630/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225811 מספר סימן

HUMALOG KWIKPEN

Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Indianapolis, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 1481

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insulin lispro in a disposable delivery device; all 
included in class 5

אינסולין ליספרו במתקן העברה חד פעמי; הנכללים כולם בסוג
5

כ"ג כסלו תשע"א - 65730/11/2010



Application Date 14/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225827 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Yair Bitton שם: יאיר ביטון

Address: 24 Yoram Ronen St., Apt.1 Givat Massua, 
Jerusalem, 96408, Israel

כתובת : רח' יורם רונן 24, דירה 1 גבעת משואה, ירושלים,
96408, ישראל

Identification No.: 23741713מספר זיהוי: 23741713

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerage, real estate services and 
insurance services, including real estate agencies 
and insurance brokerage; all included in class 36.

תיווך מקרקעין, שירותי נדל"ן ושירותי ביטוח, כולל סוכנויות
נדל"ן ושירותי תיווך בשטח הביטוח; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 65830/11/2010



Application Date 14/12/2009 תאריך הגשה

Merged with 225837 225838 225839 225840 אוחד עם 225837 225838 225839 225840

Merger איחוד

Linked Files תיקים קשורים

10EQS

Trade Mark No. 225836 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural actvities; all services included in 
class 41.

חינוך; הענקת הכשרה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; כל
השירותים נכללים בסוג 41.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological servcies and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computers and software; all services included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ופיתוח הקשורים בזה;
שירותי אנליזה ומחקר תעשייתי; תכנון ופיתוח של מחשבים

ותוכנה; כל השירותים נכללים בסוג 42.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; all services included in class 
38.

טלקומיוניקציה; כל השירותים נכללים בסוג 38.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all services included 
in class 35.

פירסום; ניהול עסקים; אדמינסטרציית עסקים; אירועי משרד;
כל השירותים הנכללים בסוג 35.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; all services included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים מוניטריים; עסקי נדל"ן; כל
השירותים נכללים בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 65930/11/2010



Owners

Name: 10EQS Knowledge Exchange Ltd.

Address: Via Molinazzo 2, Lugano, CH-6900, Switzerland

Identification No.: 70761

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 66030/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225842 מספר סימן

MARNI

Owners

Name: MARNI INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG - 
PAZZALLO BRANCH

Address: Torre Delta - Quartiere La Sguancia 23, 
Lugano, 6902, Switzerland

Identification No.: 800858

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather,  and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים; תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 66130/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225844 מספר סימן

MARNI

Owners

Name: MARNI INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG - 
PAZZALLO BRANCH

Address: Torre Delta - Quartiere La Sguancia 23, 
Lugano, 6902, Switzerland

Identification No.: 800858

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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.

כ"ג כסלו תשע"א - 66230/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225845 מספר סימן

MARNI

Owners

Name: MARNI INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG - 
PAZZALLO BRANCH

Address: Torre Delta - Quartiere La Sguancia 23, 
Lugano, 6902, Switzerland

Identification No.: 800858

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 66330/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225849 מספר סימן

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Juice, energy drinks and non-alcoholic beverages; all 
included in class 32.

מיץ, משקאות אנרגיה ומשקאות שאינם אלכוהוליים; הנכללים
כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 66430/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225850 מספר סימן

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

The mark is in block letters. הסימן הוא באותיות דפוס רגילות.

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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; 
dietary and nutritional supplements; all included in 
class 5.

תוספות תזונה, תוספות וויטמין ומינרל, תוספי תזונה לשימוש
במאכלים ותוספת דיאטטיות לצריכת אנושית, תמציות צמחים
ועשבים למטרות רפואיות; תוספות דיאטטיות ותזונתיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 66530/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225851 מספר סימן

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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; 
dietary and nutritional supplements; all included in 
class 5.

תוספות תזונה, תוספות וויטמין ומינרל, תוספי תזונה לשימוש
במאכלים ותוספת דיאטטיות לצריכת אנושית, תמציות צמחים
ועשבים למטרות רפואיות; תוספות דיאטטיות ותזונתיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 66630/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225852 מספר סימן

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

The mark is in block letters. הסימן הוא באותיות דפוס רגילות.

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Juice, energy drinks and non-alcoholic beverages; all 
included in class 32.

מיץ, משקאות אנרגיה ומשקאות שאינם אלכוהוליים; הנכללים
כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 66730/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225856 מספר סימן

CARREFOUR

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; direct mail advertising 
(tracts, prospectuses, printed matter, samples); 
newspaper subscription services for others; business 
management and organisation consultancy; 
accounting; document reproduction; employment 
agencies; computerized file management; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; on-line advertising on a 
computer network; rental of advertising time on all 
means of communication; publication of publicity 
texts; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements; public relations; retails services 
provided in supermarkets or hypermarkets such as 
multimedia products, computer, audio visual, 
telephony, music and photography, printed matter, of 
stationery, books, products for artistic activities and 
cultural, games and toys, maintenance products, 
renovation and house decoration (interior and 
exterior), garden products, gardening and outdoor 
activities, products of electric household appliances 
(small and bulk), products of furnishing (interior and 
exterior of house), lighting products, utensils and 
containers for household use or kitchen, linens, 
fabrics and textiles, hardware products, do it yourself, 
tools, products for cars and cycles, products for 
clothes, footwear, headgear, luggage, leather, food 
products and beverages, sanitary preparations and 
beauty, articles of child welfare, para pharmacy, 
jewellery, horological instruments, animal products; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; sales promotion for others; collection 
for others (except transport thereof) of various 
products enabling consumers to view, select and 
purchase these goods conveniently; trade, purchase 
and sale services of all kinds of products, trade in 
relation to markets, hypermarkets and supermarkets; 
acquisition and sale of all kinds of goods, especially 
those sold in markets, hypermarkets and 
supermarkets; promotion services in relation to trade 
of all kinds of goods, especially those rendered in 
hypermarkets, markets and supermarkets; all 
included in class 35.

פרסום; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; פונקציות משרד;
פרסום בדיוור ישיר (עלונים, פרוספקטים, דברי דפוס,

דוגמאות); שירותי הרשמה לעיתון עבור אחרים; ייעוץ בניהול
וארגון עסקי; חשבונאות; שכפול מסמכים; סוכנויות תעסוקה;
ניהול תיוק ממחושב; ארגון תערוכות למטרות מסחריות או

פרסומיות; פרסום מקוון ברשת מחשב; השכרה של זמן פרסום
בכל אמצעי התקשורת; הוצאה לאור של טקסטים יחצניים;
השכרה של שטח פרסום; הפצה של פרסומות; יחסי ציבור;

שירותי קמעונאות המסופקים בסופרמרקטים או היפרמרקטים
כגון מוצרי מולטימדיה, מחשב, אודיו-חזותי, טלפוניה, מוסיקה
וצילום, דברי דפוס, של מכשירי כתיבה, ספרים, מוצרים עבור
פעילויות אומנותיות ותרבותיות, משחקים וצעצועים, מוצרי
אחזקה, שיפוץ וקישוט בית (פנימי וחיצוני), מוצרי גינה, גינון
ופעילויות בחוץ, מוצרי מתקנים חשמליים למשק בית (קטנים
ובכמות גדולה), מוצרי ריהוט (לפנים וחוץ של בית), מוצרי
תאורה, מכשירים ומיכלים לשימוש במשק בית או למטבח,

מצעים, בדים וטקסטילים, מוצרי כלי מתכת, עשה זאת בעצמך,
כלים,  מוצרים למכוניות ולאופניים, מוצרים לביגוד, הנעלה,

כיסויי ראש, מטען, עור, מוצרי מזון ושתייה, תכשירים סניטריים
ויופי,  פריטים לרווחת הילד, פארא בית מרקחת, תכשיטים,
כלים הורולוגיים, מוצרי חיות; תצוגה של סחורות במדיית
תקשורת, למטרות קמעונאות; קידום מכירות עבור אחרים;
איסוף של מוצרים שונים לאחרים (מלבד משלוח עבורם)

המאפשרת לצרכנים לבחון, לבחור ולרכוש את הסחורות הללו
בצורה נוחה; מסחר, שירותי קנייה ומכירה של מוצרים שונים,
מסחר הקשור לשווקים, היפרמרקטים וסופרמרקטים; רכישה
ומכירה של כל מיני סחורות, במיוחד אלו הנמכרות בשווקים,

היפרמרקטים וסופרמרקטים; קידום שירותים הקשורים למסחר
של כל מיני סחורות, במיוחד אלו הניתנים בהיפרמרקטים,

שווקים וסופרמרקטים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 66830/11/2010



Owners

Name: CARREFOUR

Address: 26 Quai Michelet, 92300 LEVALLOIS-PERRET, 
France

Identification No.: 800859

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 66930/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225860 מספר סימן

Owners

Name: Olive Telecommunication Pvt. Ltd.

Address: 862, Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon, 122016, 
India

Identification No.: 800859

India

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic and telecommunications equipment, 
namely, laptop computers, mobile phones, cameras 
and set top boxes; computer software and computer 
systems relating to the aforesaid goods; all included 
in class 9

ציוד אלקטרוני וציוד תקשורת, דהיינו, מחשבים נישאים,
טלפונים ניידים, מצלמות וממירי Set Top Boxes; תוכנות

מחשב ומערכות מחשבים הקשורים לטובין הנ"ל; הנכללים כולם
בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 67030/11/2010



Application Date 10/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225863 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Fox Wizel Ltd. שם: פוקס - ויזל בע"מ

Address: Ben Gurion Airport, 70100, Israel כתובת : קרית שדה התעופה נתב"ג, 70100, ישראל

Identification No.: 512157603מספר זיהוי: 512157603

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Roa, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול דרך מנחם בגין 132, תל
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 67130/11/2010



Application Date 10/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225864 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Fox Wizel Ltd. שם: פוקס - ויזל בע"מ

Address:  ,ישראל70100קרית שדה התעופה נתב"ג , כתובת : קרית שדה התעופה נתב"ג, 70100, ישראל

Identification No.: 512157603מספר זיהוי: 512157603

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Roa, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול דרך מנחם בגין 132, תל
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business managing and chain of stores for the sale 
of clothing, footwear adn fashion accessories; all 
included in class 35.

ניהול עסקים ורשת חנויות ביגוד הנעלה ואביזרי אופנה;
הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 67230/11/2010



Application Date 10/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225866 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Yossi Sheriff שם: יוסי שריף

Address: 3/6 Halperin St., Tel Aviv, 63404, Israel כתובת : רחוב הלפרין 3/6, תל אביב, 63404, ישראל

Identification No.: 68818012מספר זיהוי: 68818012

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Instruction and training in the field of martial art; all 
included in class 41.

הדרכה ואימון באומנויות הלחימה והתנועה; הנכללים בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 67330/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225867 מספר סימן

Owners

Name: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue, New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications, printed matter, cookbooks, instructional 
materials; all included in class 16.

פרסומים, חומר מודפס, ספרי בישול, חומרי הדרכה; הנכללים
כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 67430/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225868 מספר סימן

Owners

Name: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue, New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Group lectures and meetings for advice, consultation 
and counseling on weight loss; planning and 
supervision of weight reduction programs; all 
included in class 41.

הרצאות ופגישות קבוצתיות למידע, התייעצות וייעוץ על הורדה
במשקל; תכנון ופיקוח של תוכניות הורדה במשקל; הנכללים

כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 67530/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225869 מספר סימן

Owners

Name: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue, New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Weight loss and weight maintenance services, 
dietary advice; all included in class 44.

שירותי הורדה במשקל ושמירת משקל, יעוץ תזונתי; הנכללים
כולם בסוג 44.

כ"ג כסלו תשע"א - 67630/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225870 מספר סימן

Owners

Name: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue, New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Weight loss and weight maintenance services, 
dietary advice; all included in class 44.

שירותי הורדה במשקל ושמירת משקל, יעוץ תזונתי; הנכללים
כולם בסוג 44.

כ"ג כסלו תשע"א - 67730/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225871 מספר סימן

Owners

Name: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue, New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Group lectures and meetings for advice, consultation 
and counseling on weight loss; planning and 
supervision of weight reduction programs; all 
included in class 41.

הרצאות ופגישות קבוצתיות למידע, התייעצות וייעוץ על הורדה
במשקל; תכנון ופיקוח של תוכניות הורדה במשקל; הנכללים

כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 67830/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225872 מספר סימן

Owners

Name: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue, New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications, printed matter, cookbooks, instructional 
materials; all included in class 16.

פרסומים, חומר מודפס, ספרי בישול, חומרי הדרכה; הנכללים
כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 67930/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225885 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; casino services; gaming 
services; gambling services; providing facilities for 
gambling; interactive gaming; television 
entertainment services; organization and provision of 
games and competitions for entertainment purposes; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid; casino management; night 
clubs; discotheques; cabarets; theatre and 
entertainment services featuring music, dance, 
comedy, drama and magic; health clubs; recreation 
and sporting clubs; beach and pool clubs; providing 
sports facilities; amusement park services; theme 
parks; amusement arcades; amusement centers; 
providing facilities for recreational activities; country 
club services; arranging and conducting athletic 
events, athletic competitions and sports events; 
organization and promotion of sporting activities and 
competitions; golf courses; production of radio 
programs; production of videos, movies, audio tapes, 
CD ROMs, DVDs and electronic games; conducting 
horse races; management of sports facilities and 
sporting events; provision of physical education and 
gymnastic facilities; production of shows; theatrical 
ticket agency services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing 
instruction and training in the fields of gambling, 
sports and entertainment; hotel management 
training; production of television programs, included 
in Class 41.

שירותי בידור; שירותי בתי הימורים; שירותי משחקים; שירותי
הימורים; אספקת מתקנים עבור הימורים; משחקים

אינטראקטיביים; שירותי בידור טלוויזיוני; ארגון ואספקה של
משחקים ותחרויות למטרות בידור; שירותי מידע, התייעצות
ויעוץ הקשורים לנ"ל; ניהול בתי הימורים; מועדוני לילה;

דיסקוטקים; מופעי בידור; שירותי תיאטרון ובידור הכוללים
מוזיקה, ריקוד, קומדיה וקסמים; מועדוני בריאות; מועדוני בילוי
וספורט; מועדוני חוף ובריכה; אספקת מתקני ספורט; שירותי גן
שעשועים; גני נושאים; שדרות שעשועים; מרכזי שעשועים;
אספקת מתקנים לפעילויות בילוי; שירותי מועדון שדה; סידור
וביצוע אירועים אתלטיים, תחרויות אתלטיות ואירועי ספורט;
ארגון וקידום פעילויות ותחרויות ספורט; מגרשי גולף; הפקת
-CD ,תכניות רדיו; הפקת סרטי וידיאו, סרטים, קלטות אודיו
ROMs, DVDs, ומשחקים אלקטרוניים; ביצוע מירוצי סוסים;
ניהול מתקני ספורט ואירועי ספורט; אספקת מתקנים לחינוך
גופני ולהתעמלות; הפקת מופעים; שירותי סוכנות כרטיסי

תיאטרון; ארגון מפגשים וכנסים; שירותי חינוך; אספקת הוראה
ואימון בתחומי ההימורים, ספורט ובידור; אימון בניהול בתי

מלון; הפקת תכניות טלוויזיה, הנכללים בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 68030/11/2010



Owners

Name: Caesars World, Inc.

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 44494

(Florida 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 68130/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225886 מספר סימן

CAESARS

Owners

Name: Caesars World, Inc.

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 44494

(Florida 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; casino services; gaming 
services; gambling services; providing facilities for 
gambling; interactive gaming; television 
entertainment services; organization and provision of 
games and competitions for entertainment purposes; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid; casino management; night 
clubs; discotheques; cabarets; theatre and 
entertainment services featuring music, dance, 
comedy, drama and magic; health clubs; recreation 
and sporting clubs; beach and pool clubs; providing 
sports facilities; amusement park services; theme 
parks; amusement arcades; amusement centers; 
providing facilities for recreational activities; country 
club services; arranging and conducting athletic 
events, athletic competitions and sports events; 
organization and promotion of sporting activities and 
competitions; golf courses; production of radio 
programs; production of videos, movies, audio tapes, 
CD ROMs, DVDs and electronic games; conducting 
horse races; management of sports facilities and 
sporting events; provision of physical education and 
gymnastic facilities; production of shows; theatrical 
ticket agency services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing 
instruction and training in the fields of gambling, 
sports and entertainment; hotel management 
training; production of television programs, included 
in Class 41.

שירותי בידור; שירותי בתי הימורים; שירותי משחקים; שירותי
הימורים; אספקת מתקנים עבור הימורים; משחקים

אינטראקטיביים; שירותי בידור טלוויזיוני; ארגון ואספקה של
משחקים ותחרויות למטרות בידור; שירותי מידע, התייעצות
ויעוץ הקשורים לנ"ל; ניהול בתי הימורים; מועדוני לילה;

דיסקוטקים; מופעי בידור; שירותי תיאטרון ובידור הכוללים
מוזיקה, ריקוד, קומדיה וקסמים; מועדוני בריאות; מועדוני בילוי
וספורט; מועדוני חוף ובריכה; אספקת מתקני ספורט; שירותי גן
שעשועים; גני נושאים; שדרות שעשועים; מרכזי שעשועים;
אספקת מתקנים לפעילויות בילוי; שירותי מועדון שדה; סידור
וביצוע אירועים אתלטיים, תחרויות אתלטיות ואירועי ספורט;
ארגון וקידום פעילויות ותחרויות ספורט; מגרשי גולף; הפקת
-CD ,תכניות רדיו; הפקת סרטי וידיאו, סרטים, קלטות אודיו
ROMs, DVDs, ומשחקים אלקטרוניים; ביצוע מירוצי סוסים;
ניהול מתקני ספורט ואירועי ספורט; אספקת מתקנים לחינוך
גופני ולהתעמלות; הפקת מופעים; שירותי סוכנות כרטיסי

תיאטרון; ארגון מפגשים וכנסים; שירותי חינוך; אספקת הוראה
ואימון בתחומי ההימורים, ספורט ובידור; אימון בניהול בתי

מלון; הפקת תכניות טלוויזיה, הנכללים בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 68230/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225890 מספר סימן

CIENA

Owners

Name: Ciena Corporation

Address: 1201 Winterson Road, Linthicum, Maryland, 
21090, U.S.A.

Identification No.: 800861

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication and data networking equipment, 
networking hardware, namely, devices for 
transporting, switching, and aggregating voice, data 
and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols, optical 
network products, namely switches, add/drop 
multiplexers, amplifiers, optical transporters, 
optoelectronic transceivers, communications hubs, 
optical waveguides and regenerators, 
telecommunications network hardware and software 
for interconnecting, managing, controlling and 
operating core, enterprise, metropolitan, local and 
wide area networks; optical transport hardware and 
computer software platforms for use in the 
transmission and routing of internet, voice, video and 
data communications; optical network computer 
operating systems; optical link management software 
application suites for use in the transmission and 
routing of internet, voice, video and data 
communications; and instructional manuals sold in 
connection with the foregoing

ציוד תקשורת בזק ורשתות מידע, חומרות רשת, דהיינו,
התקנים להעברת, החלפת וצבירת קול, תקשורת וידאו ומידע
לרוחב תשתיות רשת מרובות ופרוטקולי תקשורת, מוצרי רשת
אופטיים, דהיינו, מתגים, מולטיפלקסרים להוספה/הורדה,
מגברים, מובילים אופטיים, טרנסיברים אופטו-אלקטורניים,
מרכזי תקשורת, מוליכי גלים אופטיים ורה-גנרטורים, תוכנות
וחומרות של ציוד רשת להתקשרות, ניהול, שליטה והפעלת
רשתות מרכזיות, ארגוניות, עירוניות, מקומיות ומרחביות;
חומרת הולכה אופטית ופלטפורמות תוכנות מחשב לשימוש
בהולכה וניתוב של אינטרנט, קול, וידאו, ותקשרות נתונים;
מערכות הפעלה למחשבים ברשתות אופטיות; תוכנת

אפליקציה לניהול קישור אופטי המתאים לשימוש בהולכה
וניתוב אינטרנט, קול, וידאו, ותקשרות נתונים; וחוברות הדרכה

אשר נמכרות בקשר לאמור לעיל.

כ"ג כסלו תשע"א - 68330/11/2010



Application Date 14/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225914 מספר סימן

Owners

Name: CPG

Address: 4 rue de Buci, 75006 Paris, France

Identification No.: 70765

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink in restaurants;  restaurant 
services, namely the preparation and serving of ice 
cream, ice cream cakes (sorbet, sherbet); ice cream 
shop services; all included in class 43

אספקת אוכל ומשקאות למסעדות; שירותי מסעדנות, דהיינו,
הכנה והגשה של גלידות, עוגות גלידה (סורבה, שרבט); שירותי

חנות גלידה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 68430/11/2010



Application Date 14/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225917 מספר סימן

TORRO

Owners

Name: "FINANSCONSULT" EOOD

Address: 16 Altzeco St., 4000 Plovdiv, Bulgaria

Identification No.: 70255

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת,
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes and cigars and products for smokers; 
included in class 34.

סיגריות, וסיגרים ומוצרים למעשנים; כולם נכללים בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 68530/11/2010



Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225924 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Consumer video games; programs for consumer 
video games; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs 
and other storage media storing programs for 
consumer video games; controllers, joysticks and 
memory cards for consumer video games; 
microphones for consumer video games; sound 
receivers for consumer video games; other parts and 
fittings for consumer video games; programs for 
handheld games with liquid crystal displays; 
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media storing programs for handheld games 
with liquid crystal displays; arcade video game 
machines; programs for arcade video game 
machines; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
other storage media storing programs for arcade 
video game machines; parts and fittings for arcade 
video game machines; computers; electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, optical magnetic discs, 
magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-
ROMs, DVD-ROMs and other storage media storing 
programs for computers; downloadable computer 
programs; computer programs; game programs for 
cellular phones; other electronic machines, apparatus 
and their parts; laboratory apparatus and 
instruments; pedometers; weighing machines; other 
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 machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical 
apparatus and instruments; spectacles [eyeglasses 
and goggles]; processed glass [not for building]; life 
saving apparatus and equipment; cellular phones; 
straps for cellular phones; other parts and fittings for 
cellular phones; other telecommunication machines 
and apparatus; recorded compact discs; other 
phonograph records; electronic circuits and CD-
ROMs recorded automatic performance programs for 
electronic musical instruments; metronomes; 
downloadable music files; downloadable image files; 
gyrocompasses; gyro sensors;  ozonisers 
[ozonators]; electrolysers [electrolytic cells]; sports 
training simulators; vehicle drive training simulators; 
rotary converters; phase modifiers; electric flat irons;

משחקי וידאו לצרכנים; תוכנות למשחקי וידאו לצרכנים; מעגלים
אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטי
,ROM 'קרטרידג ,ROM מגנטיים, סרטים מגנטיים, כרטיסי
CD-ROMs, DVD-ROMs ו-אמצעי אחסון אחרים המאחסנים
תוכנות למשחקי וידאו לצרכנים; בקרים, מוטות היגוי וכרטיסי

זכרון למשחקי וידאו לצרכנים; מיקרופונים למשחקי וידאו לצרכן;
מקלטי קול למשחקי וידאו לצרכן; חלקים אחרים ומתאמים

למשחקי וידאו לצרכן; תוכנות למשחקים המוחזקים ביד עם לוח
תצוגה דיגיטלי; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, דיסקים
אופטיים, דיסקים אופטי מגנטיים, סרטים מגנטיים, כרטיסי

ROM, קרטרידג' ROM,  CD-ROMs , DVD-ROMs ואמצעי
אחסון אחרים המאחסנים תוכנות אחרות למשחקים המוחזקים

ביד עם לוח תצוגה דיגיטלי; מכונות משחקי וידאו ארקייד;
תוכנות למכונות משחקי ארקייד; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים
מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטי מגנטיים, סרטים

-ROM, ROMs-CD, DVD 'קרטרידג ROM, מגנטיים, כרטיסי
ROMs ואמצעי אחסון אחרים המאחסנים תוכנות למכונות
משחקי ארקייד; חלקים ומתאמים אחרים למכונות משחק
ארקייד; מחשבים; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים,
דיסקים אופטיים, דיסקים אופטי מגנטיים, סרטים מגנטיים,

ROM, CD-ROMs , DVD-ROMs 'קרטרידג ,ROM כרטיסי
ואמצעי אחסון אחרים המאחסנים תוכנות למחשב; תוכנות
מחשב להורדה; תוכנות מחשב; תוכנות מחשב לטלפונים

סלולריים; מכשירים אלקטרוניים אחרים, התקנים וחלקים מהם;
מכשירים וכלים למעבדה; מד צעדים; מכשירי שקילה; מכונות
וכלים אחרים למדידה או לבדיקה; מכונות ומכשירים לחלוקת
ושליטת כוח; בטריות ותאים; מדדי וטסטרים חשמליים או
מגנטיים; חוטים חשמליים וכבלים; מכונות ומכשירי צילום;
מכונות ומכשירי קולנועיים; התקנים ומכשירים אופטיים;
משקפים [משקפי מגן]; זכוכית מעובדת [לא לבנייה];  ציוד
וכלים להצלת חיים; טלפונים סללולריים; רצועות לטלפונים
סלולריים; חלקים ומתאמים אחרים לטלפונים סללולריים;

מכשירי וציוד טלקמוניקציה אחרים; קומפקט דיסק מוקלטים;
-CD   תקליטי פונוגרף אחרים; מעגלים חשמלים  לתוכנות
ROMs מוקלטים  לביצוע אוטומטית עבור כלים מוזיקליים
חשמליים; מטרונום; קבצי מוזיקה להורדה; קבצי תמונה

להורדה; מצפנים ג'ירוסקופיים; חיישני ג'ירו; יוצרי אוזון; תאים
אלקטרוליטיים; סימולטור לאימון ספורט; סימולטור להדרכת
נהיגה; ממירים סיבוביים; מעבירי פזה; מגהץ חשמלי שטוח;

מסלסל שיער חשמלי; זמזמים חשמליים; איתות מסילת רכבת;
משולשי אזהרה בקלקול רכב; סימני דרך זוהרים או מכניים;

מתקן אזהרה נגד שריפה; מתקן אזהרה נגד דליפת גז; כפפות
להגנה נגד תאנות; מטפי כיבוי אש; ברזי שריפה; זרבוביות

צינור אש; מכונית כיבוי אש; ספינת כבאים; מערכות התזה נגד
שריפות; מנגנון אזהרה נגד גניבה; קסדות הגנה; בגד מוגן אש;

מסכות אבק; מסכות גז; תווכים מגנטיים; מצתי סיגריות
לרכבים; כבלי ניגוד; אלקטרודות; מסכות ריתוך; סרטים

חשופים; סרטי מקרן חשופים; תומכים לסרט מקרן; תקליטורי
וידאו וקלטות וידאו שהוקלטו; פרסומים אלקטרונים; ציוד

לתחנת דלק; מכונות מכירה; שערי חניון הפועלים ע"י מטבע;
קופות רושמות; סרגלי חישוב; מכונה הסופרת מטבעות או

כ"ג כסלו תשע"א - 68630/11/2010



Owners

Name: NINTENDO CO., LTD.

Address: Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 50558

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

electric hair-curlers; electric buzzers; railway signals; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; fire alarms; gas alarms; 
gloves for protection against accidents; fire 
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; fire 
engines; fire boats; sprinkler systems for fire 
protection; anti-theft warning apparatus; protective 
helmets; fireproof garments; dust masks; gas masks; 
magnetic cores; cigar lighters for automobiles; 
resistance wires; electrodes; welding masks; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; 
slide film mounts; recorded video discs and video 
tapes; electronic publications; gasoline station 
equipment; vending machines; coin-operated gates 
for car parking facilities; cash registers; slide-rules; 
coin counting or sorting machines; electric sign 
boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; photo-copying machines; manually 
operated computing apparatus; drawing or drafting 
machines and apparatus; time and date stamping 
machines; time clocks [time recording devices]; 
punched card office machines; voting machines; 
billing machines; postage stamp checking apparatus; 
weight belts [for scuba diving]; wetsuits [for scuba 
diving]; inflatable swimming floats; protective helmets 
for sports; air tanks [for scuba diving]; diving 
machines and apparatus [not for sports]; regulators 
[for scuba diving]; electric arc welding machines; 
metal cutting machines [by arc, gas or plasma]; egg-
candlers; electric welding apparatus; electric door 
openers; ear plugs; blueprinting machines; all 
included in class 9.

מכונת סידור; לוחות תצוגה חשמליים המציגים תוצאות רצויות,
תוצאות נוכחיות וכד'; מכונות צילום; מערכת מחשוב המופעלת
ידנית; מערכות סרטוט וציור; מערכת רישום שעה ותאריך;
מערכת רישום נוכחות; מערכות משרדיות לחירור כרטיסים;
מכונות בחירה; מכונות גבייה; מכונות הבודקות ביול; חגורות

משקל לצלילה; חליפות מים לצלילה; מצופים מתנפחים; קסדות
הגנה לספורט; מכלי אויר לצלילה; ציוד ומערכות צלילה [לא
לספורט]; ווסתים לצלילה; מכונות לריתוך קשתים; מכונות
חיתוך ברזל [בקשתים, בגז או פלסמה]; מכשירים לבחינת
ביצים; ציוד לריתוך חשמלי; פותחי דלת חשמליים; סותמי

אזניים; מכונות שרטוט; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 68730/11/2010



Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225925 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Consumer video games; programs for consumer 
video games; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs 
and other storage media storing programs for 
consumer video games; controllers, joysticks and 
memory cards for consumer video games; 
microphones for consumer video games; sound 
receivers for consumer video games; other parts and 
fittings for consumer video games; programs for 
handheld games with liquid crystal displays; 
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media storing programs for handheld games 
with liquid crystal displays; arcade video game 
machines; programs for arcade video game 
machines; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
other storage media storing programs for arcade 
video game machines; parts and fittings for arcade 
video game machines; computers; electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, optical magnetic discs, 
magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-
ROMs, DVD-ROMs and other storage media storing 
programs for computers; downloadable computer 
programs; computer programs; game programs for 
cellular phones; other electronic machines, apparatus 
and their parts; laboratory apparatus and 
instruments; pedometers; weighing machines; other 
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 machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical 
apparatus and instruments; spectacles [eyeglasses 
and goggles]; processed glass [not for building]; life 
saving apparatus and equipment; cellular phones; 
straps for cellular phones; other parts and fittings for 
cellular phones; other telecommunication machines 
and apparatus; recorded compact discs; other 
phonograph records; electronic circuits and CD-
ROMs recorded automatic performance programs for 
electronic musical instruments; metronomes; 
downloadable music files; downloadable image files; 
gyrocompasses; gyro sensors;  ozonisers 
[ozonators]; electrolysers [electrolytic cells]; sports 
training simulators; vehicle drive training simulators; 
rotary converters; phase modifiers; electric flat irons;

משחקי וידאו לצרכנים; תוכנות למשחקי וידאו לצרכנים; מעגלים
אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטי
,ROM 'קרטרידג ,ROM מגנטיים, סרטים מגנטיים, כרטיסי
CD-ROMs, DVD-ROMs ו-אמצעי אחסון אחרים המאחסנים
תוכנות למשחקי וידאו לצרכנים; בקרים, מוטות היגוי וכרטיסי

זכרון למשחקי וידאו לצרכנים; מיקרופונים למשחקי וידאו לצרכן;
מקלטי קול למשחקי וידאו לצרכן; חלקים אחרים ומתאמים

למשחקי וידאו לצרכן; תוכנות למשחקים המוחזקים ביד עם לוח
תצוגה דיגיטלי; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, דיסקים
אופטיים, דיסקים אופטי מגנטיים, סרטים מגנטיים, כרטיסי

ROM, קרטרידג' ROM,  CD-ROMs , DVD-ROMs ואמצעי
אחסון אחרים המאחסנים תוכנות אחרות למשחקים המוחזקים

ביד עם לוח תצוגה דיגיטלי; מכונות משחקי וידאו ארקייד;
תוכנות למכונות משחקי ארקייד; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים
מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטי מגנטיים, סרטים

-ROM, ROMs-CD, DVD 'קרטרידג ROM, מגנטיים, כרטיסי
ROMs ואמצעי אחסון אחרים המאחסנים תוכנות למכונות
משחקי ארקייד; חלקים ומתאמים אחרים למכונות משחק
ארקייד; מחשבים; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים,
דיסקים אופטיים, דיסקים אופטי מגנטיים, סרטים מגנטיים,

ROM, CD-ROMs , DVD-ROMs 'קרטרידג ,ROM כרטיסי
ואמצעי אחסון אחרים המאחסנים תוכנות למחשב; תוכנות
מחשב להורדה; תוכנות מחשב; תוכנות מחשב לטלפונים

סלולריים; מכשירים אלקטרוניים אחרים, התקנים וחלקים מהם;
מכשירים וכלים למעבדה; מד צעדים; מכשירי שקילה; מכונות
וכלים אחרים למדידה או לבדיקה; מכונות ומכשירים לחלוקת
ושליטת כוח; בטריות ותאים; מדדי וטסטרים חשמליים או
מגנטיים; חוטים חשמליים וכבלים; מכונות ומכשירי צילום;
מכונות ומכשירי קולנועיים; התקנים ומכשירים אופטיים;
משקפים [משקפי מגן]; זכוכית מעובדת [לא לבנייה];  ציוד
וכלים להצלת חיים; טלפונים סללולריים; רצועות לטלפונים
סללולריים; חלקים ומתאמים אחרים לטלפונים סללולריים;
מכשירי וציוד טלקמוניקציה אחרים; קומפקט דיסק מוקלטים;
-CD   תקליטי פונוגרף אחרים; מעגלים חשמלים  לתוכנות
ROMs מוקלטים  לביצוע אוטומטית עבור כלים מוזיקליים
חשמליים; מטרונום; קבצי מוזיקה להורדה; קבצי תמונה

להורדה; מצפנים ג'ירוסקופיים; חיישני ג'ירו; יוצרי אוזון; תאים
אלקטרוליטיים; סימולטור לאימון ספורט; סימולטור להדרכת
נהיגה; ממירים סיבוביים; מעבירי פזה; מגהץ חשמלי שטוח;

מסלסל שיער חשמלי; זמזמים חשמליים; איתות מסילת רכבת;
משולשי אזהרה בקלקול רכב; סימני דרך זוהרים או מכניים;

מתקן אזהרה נגד שריפה; מתקן אזהרה נגד דליפת גז; כפפות
להגנה נגד תאנות; מטפי כיבוי אש; ברזי שריפה; זרבוביות

צינור אש; מכונית כיבוי אש; ספינת כבאים; מערכות התזה נגד
שריפות; מנגנון אזהרה נגד גניבה; קסדות הגנה; בגד מוגן אש;

מסכות אבק; מסכות גז; תווכים מגנטיים; מצתי סיגריות
לרכבים; כבלי ניגוד; אלקטרודות; מסכות ריתוך; סרטים

חשופים; סרטי מקרן חשופים; תומכים לסרט מקרן; תקליטורי
וידאו וקלטות וידאו שהוקלטו; פרסומים אלקטרונים; ציוד

לתחנת דלק; מכונות מכירה; שערי חניון הפועלים ע"י מטבע;
קופות רושמות; סרגלי חישוב; מכונה הסופרת מטבעות או

כ"ג כסלו תשע"א - 68830/11/2010



Owners

Name: NINTENDO CO., LTD.

Address: Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 50558

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

electric hair-curlers; electric buzzers; railway signals; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; fire alarms; gas alarms; 
gloves for protection against accidents; fire 
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; fire 
engines; fire boats; sprinkler systems for fire 
protection; anti-theft warning apparatus; protective 
helmets; fireproof garments; dust masks; gas masks; 
magnetic cores; cigar lighters for automobiles; 
resistance wires; electrodes; welding masks; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; 
slide film mounts; recorded video discs and video 
tapes; electronic publications; gasoline station 
equipment; vending machines; coin-operated gates 
for car parking facilities; cash registers; slide-rules; 
coin counting or sorting machines; electric sign 
boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; photo-copying machines; manually 
operated computing apparatus; drawing or drafting 
machines and apparatus; time and date stamping 
machines; time clocks [time recording devices]; 
punched card office machines; voting machines; 
billing machines; postage stamp checking apparatus; 
weight belts [for scuba diving]; wetsuits [for scuba 
diving]; inflatable swimming floats; protective helmets 
for sports; air tanks [for scuba diving]; diving 
machines and apparatus [not for sports]; regulators 
[for scuba diving]; electric arc welding machines; 
metal cutting machines [by arc, gas or plasma]; egg-
candlers; electric welding apparatus; electric door 
openers; ear plugs; blueprinting machines; all 
included in class 9.

מכונת סידור; לוחות תצוגה חשמליים המציגים תוצאות רצויות,
תוצאות נוכחיות וכד'; מכונות צילום; מערכת מחשוב המופעלת
ידנית; מערכות סרטוט וציור; מערכת רישום שעה ותאריך;
מערכת רישום נוכחות; מערכות משרדיות לחירור כרטיסים;
מכונות בחירה; מכונות גבייה; מכונות הבודקות ביול; חגורות

משקל לצלילה; חליפות מים לצלילה; מצופים מתנפחים; קסדות
הגנה לספורט; מכלי אויר לצלילה; ציוד ומערכות צלילה [לא
לספורט]; ווסתים לצלילה; מכונות לריתוך קשתים; מכונות
חיתוך ברזל [בקשתים, בגז או פלסמה]; מכשירים לבחינת
ביצים; ציוד לריתוך חשמלי; פותחי דלת חשמליים; סותמי

אזניים; מכונות שרטוט; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 68930/11/2010



Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225926 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

כ"ג כסלו תשע"א - 69030/11/2010



Card game toys and their accessories; handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; 
controllers for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; joysticks for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; microphones 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; earphones for handheld game apparatus 
with liquid crystal displays; stylus pens for handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; remote 
controllers for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; silicon covers for remote controller 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; protective films which protect remote 
controller for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays from finger prints; protective films for 
remote controller for handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; color sheets for remote 
controller for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; straps for remote controller for 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; 
protective films for liquid crystal display for handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; skin 
stickers for decoration of handheld game apparatus 
with liquid crystal displays; straps for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; silicon covers 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; cases for handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; protect cases for handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; storage 
pouches for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; memory cards for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; AC adapters 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; sensors for handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; communication adapters for 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; 
audio and visual cables for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; battery 
chargers for remote controller for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; cases for 
storage of memory cards for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; parts and 
fittings for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; other toys; wax for skis; amusement 
machines and apparatus for use in amusement parks 
(other than arcade video game machines); toys for 
domestic pets; dolls; Go games; Japanese playing 
cards [Utagaruta]; Japanese chess [Shogi games]; 
card games and their accessories; dice; Japanese 
dice games [Sugoroku], dice cups; Diamond games; 
Chess games; Checkers [checker sets]; conjuring 
apparatus; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards [Hanafuda]; Mah-jong; game machines 
and apparatus; billiard equipment; sports equipment; 
fishing tackle; insect collecting implements; all 
included in class 28.

צעצועי משחקי קלפים ועזרים; מכשירי משחק ידניים בעלי צגי
גביש נוזלי; בקרים עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש
נוזלי; מוטות היגוי עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש
נוזלי; מיקרופונים עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש
נוזלי; אוזניות עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי;
עטים סטיילוס עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי;
שלטי רחוק עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי;
כיסויי סיליקון עבור שלטי רחוק של מכשירי משחק ידניים בעלי
צגי גביש נוזלי; סרטי הגנה המגנים מפני טביעות אצבע בשלטי
רחוק של מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; סרטי
הגנה בשלטי רחוק של מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש

נוזלי; יריעות בצבע עבור שלטי רחוק של מכשירי משחק ידניים
בעלי צגי גביש נוזלי; רצועות עבור שלטי רחוק של מכשירי

משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; סרטי הגנה עבור צג גבישי
נוזלי למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; מדבקות

קישוט עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; רצועות
עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; כיסויי סיליקון

עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; תיקים
למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; נרתיקי הגנה

למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; תיקים לאחסון של
מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; כרטיסי זיכרון
למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; AC אדפטורים
למשחקים ידניים עם לוח תצוגה דיגיטלי; חיישנים למכשירי
משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; מתאמי תקשורת עבור
למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; כבלים אודיו

וויזואליים עבור למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי;
מטענים עבור שלטי רחוק של מכשירי משחק ידניים בעלי צגי
גביש נוזלי; תיקים לאחסון של כרטיסי זיכרון למכשירי משחק
ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; חלקים ואביזרים עבור מכשירי
משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; צעצועים אחרים; שעווה
לסקי; מכשירי והתקני בידור לשימוש בגני שעשועים (שאינם
מכונות משחקי וידאו ארקייד); צעצועים לחיות מחמד מבויתות;
בובות; משחקי Go; קלפי משחק יפני [Utagaruta]; שחמט
יפני [משחקי שוגי]; משחקי קלפים ועזרים;  קוביות; משחקי
קוביות יפני [Sugoroku]; כוסות לקוביות מזל; משחקי מעויין;

משחקי שחמט; דמקה [סטי דמקה]; מערכות
ללהטוטים/קסמים; דומינו; קלי משחק; קלפי משחק יפני

[Hanafuda]; מא-ג'ונג; מכונות ומתקני משחק; ציוד למשחק
ביליארד; ציוד ספורט; ציוד דייג; מכשירים לאיסוף חרקים;

הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג כסלו תשע"א - 69130/11/2010



Owners

Name: NINTENDO CO., LTD.

Address: Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 50558

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

כ"ג כסלו תשע"א - 69230/11/2010



Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225927 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

כ"ג כסלו תשע"א - 69330/11/2010



Card game toys and their accessories; handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; 
controllers for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; joysticks for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; microphones 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; earphones for handheld game apparatus 
with liquid crystal displays; stylus pens for handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; remote 
controllers for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; silicon covers for remote controller 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; protective films which protect remote 
controller for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays from finger prints; protective films for 
remote controller for handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; color sheets for remote 
controller for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; straps for remote controller for 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; 
protective films for liquid crystal display for handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; skin 
stickers for decoration of handheld game apparatus 
with liquid crystal displays; straps for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; silicon covers 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; cases for handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; protect cases for handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; storage 
pouches for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; memory cards for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; AC adapters 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; sensors for handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; communication adapters for 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; 
audio and visual cables for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; battery 
chargers for remote controller for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; cases for 
storage of memory cards for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; parts and 
fittings for handheld game apparatus with liquid 
crystal displays; other toys; wax for skis; amusement 
machines and apparatus for use in amusement parks 
(other than arcade video game machines); toys for 
domestic pets; dolls; Go games; Japanese playing 
cards [Utagaruta]; Japanese chess [Shogi games]; 
card games and their accessories; dice; Japanese 
dice games [Sugoroku], dice cups; Diamond games; 
Chess games; Checkers [checker sets]; conjuring 
apparatus; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards [Hanafuda]; Mah-jong; game machines 
and apparatus; billiard equipment; sports equipment; 
fishing tackle; insect collecting implements; all 
included in class 28.

צעצועי משחקי קלפים ועזרים; מכשירי משחק ידניים בעלי צגי
גביש נוזלי; בקרים עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש
נוזלי; מוטות היגוי עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש
נוזלי; מיקרופונים עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש
נוזלי; אוזניות עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי;
עטים סטיילוס עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי;
שלטי רחוק עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי;
כיסויי סיליקון עבור שלטי רחוק של מכשירי משחק ידניים בעלי
צגי גביש נוזלי; סרטי הגנה המגנים מפני טביעות אצבע בשלטי
רחוק של מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; סרטי
הגנה בשלטי רחוק של מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש

נוזלי; יריעות בצבע עבור שלטי רחוק של מכשירי משחק ידניים
בעלי צגי גביש נוזלי; רצועות עבור שלטי רחוק של מכשירי

משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; סרטי הגנה עבור צג גבישי
נוזלי למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; מדבקות

קישוט עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; רצועות
עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; כיסויי סיליקון

עבור מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; תיקים
למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; נרתיקי הגנה

למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; תיקים לאחסון של
מכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; כרטיסי זיכרון
למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; AC אדפטורים
למשחקים ידניים עם לוח תצוגה דיגיטלי; חיישנים למכשירי
משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; מתאמי תקשורת עבור
למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; כבלים אודיו

וויזואליים עבור למכשירי משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי;
מטענים עבור שלטי רחוק של מכשירי משחק ידניים בעלי צגי
גביש נוזלי; תיקים לאחסון של כרטיסי זיכרון למכשירי משחק
ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; חלקים ואביזרים עבור מכשירי
משחק ידניים בעלי צגי גביש נוזלי; צעצועים אחרים; שעווה
לסקי; מכשירי והתקני בידור לשימוש בגני שעשועים (שאינם
מכונות משחקי וידאו ארקייד); צעצועים לחיות מחמד מבויתות;
בובות; משחקי Go; קלפי משחק יפני [Utagaruta]; שחמט
יפני [משחקי שוגי]; משחקי קלפים ועזרים;  קוביות; משחקי
קוביות יפני [Sugoroku]; כוסות לקוביות מזל; משחקי מעויין;

משחקי שחמט; דמקה [סטי דמקה]; מערכות
ללהטוטים/קסמים; דומינו; קלי משחק; קלפי משחק יפני

[Hanafuda]; מא-ג'ונג; מכונות ומתקני משחק; ציוד למשחק
ביליארד; ציוד ספורט; ציוד דייג; מכשירים לאיסוף חרקים;

הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג כסלו תשע"א - 69430/11/2010



Owners

Name: NINTENDO CO., LTD.

Address: Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 50558

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

כ"ג כסלו תשע"א - 69530/11/2010



Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225929 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic bulletin board services 
[telecommunications services] on weblog and 
providing information thereof; electronic bulletin 
board services [telecommunications services] in a 
chat format and providing information thereof; 
electronic bulletin board services 
[telecommunications services] and providing 
information thereof; providing access to 
communication network allowing simultaneous 
access by multiple users; transmission and switching 
of data, messages, image and text; transmission and 
switching of data, sound, messages, image and text 
between wireless communication devices; 
transmission and switching of image, sound and data 
via communication by computer terminals (including 
the Internet); providing information on subscription to 
a computer network; broadcasting providing 
electronic media and electronic information in the 
manners of uploading, posting, exhibit, placing, 
adding, weblog, sharing or other manner via the 
Internet and the other communication network; 
providing information on program listing of television 
broadcasting, cable television broadcasting or radio 
broadcasting; communications by consumer video 
game apparatus; providing information on 
communications by consumer video game apparatus; 
communications by arcade video game machines; 
providing information on communications by arcade 
video game machines; communications by handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; providing 
information on communications by handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; providing 
information on television program listing of television 
broadcasting; telecommunication (other than 
broadcasting); broadcasting; news agencies; rental of 
telecommunication equipment including telephones 
and facsimile apparatus; mobile telephone 
communication; telex services; communications by 
computer terminals; communications by telegrams; 
communication by telephones; facsimile 
transmission; paging services; communication by e-
mail; other telecommunication (other than 
broadcasting); providing access to communication 
network via computer terminals; providing access to 
communication network (including the Internet) by 
cellular phones; transmission of image and sound; 
television broadcasting; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; providing 
information on telecommunication (other than 
broadcasting); all included in class 38.

שירותי מערכת לוח מודעות [שירותי טלקומוניקציה] ביומן רשת
והספקת מידע לגביו; שירותי מערכת לוח מודעות [שירותי
טלקומוניקציה] בצורת צ'אט והספקת מידע לגביו; שירותי
מערכת לוח מודעות [שירותי טלקומוניקציה] והספקת מידע
לגביו; מתן גישה לרשת תקשורת המאפשרת גישה בו זמנית
ע"י מספר רב של משתמשים; שידור ומיתוג נתונים, הודעות,
תמונה וטקסט; שידור ומיתוג נתונים, קול, הודעות, תמונה
וטקסט בין מכשירי תקשורת אלחוטית; שידור ומיתוג תמונה,
קול ונתונים באמצעות תקשורת ע"י מסופי מחשב (לרבות

אינטרנט); הספקת מידע בקשר למנוי לרשת מחשבים; שידור
אספקת תקשורת אלקטרונית ומידע אלקטרוני בצורת העלאה,
פרסום, הצגה, הנחה, הוספה, בלוג, שיתוף או בצורה אחרת
באמצעות האינטרנט ורשת מחשבים אחרת; הספקת מידע על

לוחות שידורים של תוכניות טלוויזיה; תקשורת באמצעות
מכשירי משחק וידאו לצרכן; הספקת מידע בקשר לתקשורת
באמצעות מכשירי משחק וידאו לצרכן; תקשורת  באמצעות
מכשירי משחק ארקייד; הספקת מידע בקשר לתקשורת

באמצעות מכשירי משחק ארקייד; תקשורת באמצאות מכשירי
משחקים ניידים עם צג גבישי נוזלי; הספקת מידע בקשר
לתקשורת באמצעות מכשירי משחקים ניידים עם צג גבישי
נוזלי;  הספקת מידע על לוחות שידורי טלוויזיה של תוכניות

טלוויזיה; טלקומוניקציה (מלבד שידור); שידור; סוכנות ידיעות;
השכרת ציוד טלקומוניקציה כולל מכשירי טלפון ופקסימיליה;
תקשורת טלפון סלולרי; שירותי טלקס; תקשורת באמצעות
מסופי מחשבים; תקשורת באמצעות מברק; תקשורות

באמצעות טלפון; שידור פקסימיליה; שירותי זימון טלפוני;
תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני; שירותי טלקומוניקציה
אחרים (מלבד שידור); מתן גישה לרשת תקשורת באמצעות

מסופי מחשבים; מתן גישה לרשת תקשורת (לרבות
האינטרנט ) באמצעות טלפונים סלולריים; שידור תמונה וקול;
שידור טלוויזיה; שידור טלוויזיה בכבלים; שידור רדיו; הספקת
מידע בנוגע לטלקומוניקציה (מלבד שידור); הנכללים כולם בסוג

.38

כ"ג כסלו תשע"א - 69630/11/2010



Owners

Name: NINTENDO CO., LTD.

Address: Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 50558

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

כ"ג כסלו תשע"א - 69730/11/2010



Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225930 מספר סימן

Nintendo

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic bulletin board services 
[telecommunications services] on weblog and 
providing information thereof; electronic bulletin 
board services [telecommunications services] in a 
chat format and providing information thereof; 
electronic bulletin board services 
[telecommunications services] and providing 
information thereof; providing access to 
communication network allowing simultaneous 
access by multiple users; transmission and switching 
of data, messages, image and text; transmission and 
switching of data, sound, messages, image and text 
between wireless communication devices; 
transmission and switching of image, sound and data 
via communication by computer terminals (including 
the Internet); providing information on subscription to 
a computer network; broadcasting providing 
electronic media and electronic information in the 
manners of uploading, posting, exhibit, placing, 
adding, weblog, sharing or other manner via the 
Internet and the other communication network; 
providing information on program listing of television 
broadcasting, cable television broadcasting or radio 
broadcasting; communications by consumer video 
game apparatus; providing information on 
communications by consumer video game apparatus; 
communications by arcade video game machines; 
providing information on communications by arcade 
video game machines; communications by handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; providing 
information on communications by handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; providing 
information on television program listing of television 
broadcasting; telecommunication (other than 
broadcasting); broadcasting; news agencies; rental of 
telecommunication equipment including telephones 
and facsimile apparatus; mobile telephone 
communication; telex services; communications by 
computer terminals; communications by telegrams; 
communication by telephones; facsimile 
transmission; paging services; communication by e-
mail; other telecommunication (other than 
broadcasting); providing access to communication 
network via computer terminals; providing access to 
communication network (including the Internet) by 
cellular phones; transmission of image and sound; 
television broadcasting; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; providing 
information on telecommunication (other than 
broadcasting); all included in class 38.

שירותי מערכת לוח מודעות [שירותי טלקומוניקציה] ביומן רשת
והספקת מידע לגביו; שירותי מערכת לוח מודעות [שירותי
טלקומוניקציה] בצורת צ'אט והספקת מידע לגביו; שירותי
מערכת לוח מודעות [שירותי טלקומוניקציה] והספקת מידע
לגביו; מתן גישה לרשת תקשורת המאפשרת גישה בו זמנית
ע"י מספר רב של משתמשים; שידור ומיתוג נתונים, הודעות,
תמונה וטקסט; שידור ומיתוג נתונים, קול, הודעות, תמונה
וטקסט בין מכשירי תקשורת אלחוטית; שידור ומיתוג תמונה,
קול ונתונים באמצעות תקשורת ע"י מסופי מחשב (לרבות

אינטרנט); הספקת מידע בקשר למנוי לרשת מחשבים; שידור
אספקת תקשורת אלקטרונית ומידע אלקטרוני בצורת העלאה,
פרסום, הצגה, הנחה, הוספה, בלוג, שיתוף או בצורה אחרת
באמצעות האינטרנט ורשת מחשבים אחרת; הספקת מידע על

לוחות שידורים של תוכניות טלוויזיה; תקשורת באמצעות
מכשירי משחק וידאו לצרכן; הספקת מידע בקשר לתקשורת
באמצעות מכשירי משחק וידאו לצרכן; תקשורת  באמצעות
מכשירי משחק ארקייד; הספקת מידע בקשר לתקשורת

באמצעות מכשירי משחק ארקייד; תקשורת באמצאות מכשירי
משחקים ניידים עם צג גבישי נוזלי; הספקת מידע בקשר
לתקשורת באמצעות מכשירי משחקים ניידים עם צג גבישי
נוזלי;  הספקת מידע על לוחות שידורי טלוויזיה של תוכניות

טלוויזיה; טלקומוניקציה (מלבד שידור); שידור; סוכנות ידיעות;
השכרת ציוד טלקומוניקציה כולל מכשירי טלפון ופקסימיליה;
תקשורת טלפון סלולרי; שירותי טלקס; תקשורת באמצעות
מסופי מחשבים; תקשורת באמצעות מברק; תקשורות

באמצעות טלפון; שידור פקסימיליה; שירותי זימון טלפוני;
תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני; שירותי טלקומוניקציה
אחרים (מלבד שידור); מתן גישה לרשת תקשורת באמצעות

מסופי מחשבים; מתן גישה לרשת תקשורת (לרבות
האינטרנט ) באמצעות טלפונים סלולריים; שידור תמונה וקול;
שידור טלוויזיה; שידור טלוויזיה בכבלים; שידור רדיו; הספקת
מידע בנוגע לטלקומוניקציה (מלבד שידור); הנכללים כולם בסוג

.38
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Owners

Name: NINTENDO CO., LTD.

Address: Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 50558

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
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Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225931 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic bulletin board services 
[telecommunications services] on weblog and 
providing information thereof; electronic bulletin 
board services [telecommunications services] in a 
chat format and providing information thereof; 
electronic bulletin board services 
[telecommunications services] and providing 
information thereof; providing access to 
communication network allowing simultaneous 
access by multiple users; transmission and switching 
of data, messages, image and text; transmission and 
switching of data, sound, messages, image and text 
between wireless communication devices; 
transmission and switching of image, sound and data 
via communication by computer terminals (including 
the Internet); providing information on subscription to 
a computer network; broadcasting providing 
electronic media and electronic information in the 
manners of uploading, posting, exhibit, placing, 
adding, weblog, sharing or other manner via the 
Internet and the other communication network; 
providing information on program listing of television 
broadcasting, cable television broadcasting or radio 
broadcasting; communications by consumer video 
game apparatus; providing information on 
communications by consumer video game apparatus; 
communications by arcade video game machines; 
providing information on communications by arcade 
video game machines; communications by handheld 
game apparatus with liquid crystal displays; providing 
information on communications by handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; providing 
information on television program listing of television 
broadcasting; telecommunication (other than 
broadcasting); broadcasting; news agencies; rental of 
telecommunication equipment including telephones 
and facsimile apparatus; mobile telephone 
communication; telex services; communications by 
computer terminals; communications by telegrams; 
communication by telephones; facsimile 
transmission; paging services; communication by e-
mail; other telecommunication (other than 
broadcasting); providing access to communication 
network via computer terminals; providing access to 
communication network (including the Internet) by 
cellular phones; transmission of image and sound; 
television broadcasting; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; providing 
information on telecommunication (other than 
broadcasting); all included in class 38.

שירותי מערכת לוח מודעות [שירותי טלקומוניקציה] ביומן רשת
והספקת מידע לגביו; שירותי מערכת לוח מודעות [שירותי
טלקומוניקציה] בצורת צ'אט והספקת מידע לגביו; שירותי
מערכת לוח מודעות [שירותי טלקומוניקציה] והספקת מידע
לגביו; מתו גישה לרשת תקשורת המאפשרת גישה בו זמנית
ע"י מספר רב של משתמשים; שידור ומיתוג נתונים, הודעות,
תמונה וטקסט; שידור ומיתוג נתונים, קול, הודעות, תמונה
וטקסט בין מכשירי תקשורת אלחוטית; שידור ומיתוג תמונה,
קול ונתונים באמצעות תקשורת ע"י מסופי מחשב (לרבות

אינטרנט); הספקת מידע בקשר למנוי לרשת מחשבים; שידור
אספקת תקשורת אלקטרונית ומידע אלקטרוני בצורת העלאה,
פרסום, הצגה, הנחה, הוספה, בלוג, שיתוף או בצורה אחרת
באמצעות האינטרנט ורשת משחשבים אחרת; הספקת מידע
על לוחות שידורים של תוכניות טלוויזיה; תקשורת באמצאות
משכרי משחק וידאו לצרכן; הספקת מידע בקשר לתקשורת
באמצעות מכשירי משחק וידאו לצרכן; תקשורת  באמצעות
מכשירי משחק ארקייד; הספקת מידע בקשר לתקשורת

באמצעות מכשירי משחק ארקייד; תקשורת באמצאות מכשירי
משחקים ניידים עם צג גבישי נוזלי; הספקת מידע בקשר
לתקשורת באמצעות מכשירי משחקים ניידים עם צג גבישי
נוזלי;  הספקת מידע על לוחות שידורי טלוויזיה של תוכניות

טלוויזיה; טלקומוניקציה (מלבד שידור); שידור; סוכנות ידיעות;
השכרת ציוד טלקומוניקציה כולל מכשירי טלפון ופקסימיליה;
תקשורת טלפון סלולרי; שירותי טלקס; תקשורת באמצעות
מסופי מחשבים; תקשורת באמצעות מברק; תקשורות

באמצעות טלפון; שידור פקסימיליה; שירותי זימון טלפוני;
תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני; שירותי טלקומוניקציה
אחרים (מלבד שידור); מתן גישה לרשת תקשורת באמצעות

מסופי מחשבים; מתו גישה לרשת תקשורת (לרבות
האינטרנט ) באמצעות טלפונים סלולריים; שידור תמונה וקול;
שידור טלוויזיה; שידור טלוויזיה בכבלים; שידור רדיו; הספקת
מידע בנוגע לטלקומוניקציה (מלבד שידור); הנכללים כולם בסוג
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Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225932 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing information on educational and instruction 
services relating to health; providing information on 
planning or arrangement of showing movies, plays, 
shows or concert; providing information on movie 
showing, presentation of live show performance, 
presentation of plays, or presentation of musical 
performance, via the Internet; production of video 
tape film, DVDs, and CD-ROMs in the fields of 
education, culture, entertainment or sports [not for 
movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity] and providing information 
thereon; arrangement of sports competitions and 
providing information about its result; providing 
information on the organization, management or 
arrangement of entertainment (excluding movies, 
shows, plays, musical performances, sports, horse 
races, bicycle races, boat races and auto races); 
organization and management of entertainment in 
the field of fortune-telling; providing amusement 
parks and theme park and providing information and 
advisory services relating thereto; providing 
information about providing games via 
communication by consumer video game apparatus; 
providing information on providing games via 
communication by handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; providing information on 
providing games via communication by arcade video 
game machines; providing information on providing 
games for consumer video game apparatus; 
providing information on providing games for 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; 
providing information on providing games for arcade 
video game machines; providing information on 
providing games via the Internet; providing 
information on availability and booking of tickets of 
concerts, events, plays, shows, or sports via the 
Internet; providing information on rental of records, 
sound-recorded magnetic tapes or storage media; 
providing information on rental of image-recorded 
magnetic tapes or storage media; ticket reservation 
and agency services for concerts, events, musicals, 
movies, live show performances, plays, or sports via 
the Internet and providing information on such ticket 
reservation services; ticket sales agency services for 
concerts, events, musicals, movies, live show 
performances, plays and sports via Internet; ticket 
reservation and agency services for amusement 
facilities, amusement parks, zoos, botanic gardens, 
aquariums, museums, or art museums and providing 
information on such ticket reservation services; 
providing motion picture via communications by the

הספקת מידע אודות שירותי חינוך והדרכה הקשורים לבריאות;
הספקת מידע אודות ארגון או סידור בהצגת סרטים, מחזות,
הופעות או קונצרט; הספקת מידע באמצעות האינטרנט אודות
הצגת סרטים, הצגה של הופעה חיה, הצגה של מחזות,  או
הצגה של הופעה מוזיקלית; הפקה של סרטי קולנוע, DVD ו-
CD-ROM בתחומים של חינוך, תרבות, בידור או ספורט [לא
עבור סרטים, רדיו או שידורי טלוויזיה ולא עבור פרסומת
ופרסום] והספקת מידע בעניין זה; ארגון תחרויות  ספורט

והספקת מידע בנוגע לתוצאותיו; הספקת מידע אודות ארגון ,
ניהול, או סידור של בידור (למעט סרטים, הופעות, מחזות,

הופעות מוזיקליות, ספורט, מרוץ סוסים, מרוץ אופניים,תחרות
סירות ומרוץ מכוניות); ארגון וניהול בידור בתחום ניבוי עתידות;
הספקת גני שעשועים ולונה  ופארק והספקת מידע ושירותי
ייעוץ בעניין זה; מתן מידע לגבי הספקת משחקים באמצעות
תקשורת על ידי מכשירי משחקי וידאו; מתן מידע  על הספקת
משחקים באמצעות תקשורת על ידי משחקים הנישאים בכף
היד עם תצוגת גביש נוזלי; מתן מידע  על הספקת משחקים
באמצעות תקשורת על ידי מכונות משחק ארקייד; מתן מידע
על הספקת משחקים עבור מכשירי משחקי וידאו; מתן מידע
על הספקת משחקים עבור משחקים הנישאים בכף היד עם
תצוגת גביש נוזלי; מתן מידע  על הספקת משחקים עבור
מכונות משחק ארקייד; מתן מידע על הספקת משחקים

באמצעות האינטרנט; הספקת מידע באמצעות האינטרנט על
זמינות והזמנה של כרטיסים לקונצרטים, אירועים, מחוזות,
הופעות או ספורט; הספקת מידע על השכרה של תקליטים,

סרטים מגנטיים או אמצעי אחסון; הספקת מידע על השכרה של
סרטים מגנטיים או אמצעי אחסון; הזמנת כרטיסים ושירותי

סוכנות באמצעות האינטרנט עבור קונצרטים, אירועים, מחזמר,
סרטים, הופעות חיות, מחזות, או ספורט והספקת מידע בנוגע
לאותם שירותי הזמנת הכרטיסים; שירותי סוכנות למכירת

כרטיסים באינטרנט עבור קונצרטים, אירועים, מחזמר, סרטים,
הופעות חיות, מחזות, או ספורט; הזמנת כרטיסים ושירותי
סוכנות  עבור מתקני בידור, גני שעשועים, גני חיות, גני

בוטניים, אקווריומים, מוזיאונים, או גלריות אומנות והספקת
מידע בנוגע לאותם שירותי הזמנת הכרטיסים; הספקת סרטי

קולנוע באמצעות  תקשורת דרך האינטרנט או טלפונים
סלולריים; הפקה, עריכה, השכרה, הוצאה של סרטים, סרטי

וידאו, תוכניות אודיו-ויזואליים ומולטימדיה (פרמוט מחשב עבור
טקסט ו/או תמונות קבועות ו/או מונפשות ו/או צלילים מוזיקליים

ולא מוזיקליים למטרות אינטראקטיביות או לא
אינטראקטיביות) וכן אוסף מוזיקלי על גבי דיסקים וכל מדיה
אחרת, לרבות מדיה דיגיטלית, CD-ROMs ו- CDs; אספקה
של תמונות, סרטים, צלילים, ומוזיקה על ידי שימוש באינטרנט
ואמצעי תקשורת אחרים; אספקה של מוזיקה וקולנוע על ידי
שימוש באינטרנט ואמצעי תקשורת אחרים; אספקת תמונות

באמצעות תקשורת ע"י משחקים הנישאים בכף היד עם תצוגת
גביש נוזלי; אספקת תמונות באמצעות תקשורת ע"י מכונות

משחק ארקייד; אספקת תמונות באמצעות תקשורת ע"י מכשירי
משחקי וידאו; אספקת תמונות דרך אמצעי תקשורת אחרים;
ארגון, ניהול או תפעול של אירועי משחקי וידאו; אספקת

משחקים הניתנים דרך תקשורת באמצעות משחקים הנישאים
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Internet or cellular phones; production, editing, rental 
and release of films, video films, audiovisual and 
multimedia programmes (computer formatting for 
texts and/or fixed or animated images and/or musical 
or non-musical sounds for interactive or non-
interactive purposes) and musical compilations on 
disks and any media, including digital media, CD-
ROMs and CDs; providing images, motion pictures, 
sounds, and music by using the Internet and other 
communication methods; providing music and 
cinemas by using the Internet and other 
communication methods; providing images via 
communications by handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; providing images via 
communications by arcade video game machines; 
providing images via communications by consumer 
video game apparatus; providing images via other 
communications; organization, management or 
arrangement of video game events; providing games 
via communications by handheld game apparatus 
with liquid crystal displays; providing games via 
communications by arcade video game machines; 
providing games via communications by consumer 
video game machines; providing games via other 
communications; providing entertainment information 
by computer terminals; providing games for 
consumer video game machines; providing games 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; providing games for arcade video game 
machines; rental of consumer video game machines; 
providing games via telecommunication network; 
providing games via communication network; 
operating lotteries; educational and instruction 
services relating to arts, crafts, sports or general 
knowledge; providing information on donation of 
human corpses for medical research; arranging of 
donation of human corpses for medical research; 
arranging, conducting and organization of seminars; 
animal training; plant exhibitions; animal exhibitions; 
providing electronic publications; services of 
reference libraries for literature and documentary 
records; art exhibitions; gardens for public admission; 
caves for public admission; publication of books; 
planning or arrangement of showing movies, shows, 
plays or musical performances; movie showing, 
movie film production, or movie film distribution; 
presentation of live show performances; direction or 
presentation of plays; presentation of musical 
performance; production of radio or television 
progams; production of video tape film in the fields of 
education, culture, entertainment or sports [not for 
movies, radio or television progams and not for 
advertising and publicity]; direction of radio or 
television program's making; operation of video 
equipment or audio equipment for production of radio 
or television programs; organization, management or 
arrangement of sports competitions; organization, 
management or arrangement of entertainment 
(excluding movies, shows, plays, musical 
performances, sports, horse races, bicycle races, 
boat races and auto races); organization, 
management or arrangement of horse races; 
organization, management or arrangement of bicycle 
races; organization, management or arrangement of 
boat races; organization, management or

בכף היד עם תצוגת  גביש נוזלי; אספקת משחקים הניתנים
דרך תקשורת באמצעות משחקי וידאו ארקייד; אספקת

משחקים הניתנים דרך תקשורת באמצעות מכשירי משחק
וידאו לצרכנים; אספקת משחקים דרך אמצעי תקשורת אחרים;
הספקת מידע בתחום הבידור ע"י מסופי מחשבים; אספקת

משחקים עבור מכשירי משחק וידאו לצרכנים; אספקת משחקים
עבור משחקים הנישאים בכף היד עם תצוגת  גביש נוזלי;

אספקת משחקים עבור משחקי וידאו ארקייד; השכרת מכשירי
משחק וידיאו לצרכנים; אספקת משחקים באמצעות רשת
טלקומוניקציה; אספקת משחקים באמצעות רשת תקשורת;

הפעלת הגרלות; שירותי חינוך והדרכה לגבי אומנויות, אומנות,
ספורט או השכלה כללית; אספקת מידע על תרומות גופות
למחקר רפואי;  ארגון תרומות גופות למחקר רפואי; ארגון,
ניהול או תפעול של סמינרים; אילוף בעלי-חיים; תערוכות

צמחים; תערוכות בעלי-חיים; שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים;
שירותי ספרייה עיונית לספרות ורישומים דוקומנטריים;
תערוכות אומנות; גנים לכניסה ציבורית; מערות לכניסה
ציבורית; הוצאה לאור של ספרים; תכנון או הסדרת הצגת
סרטים, תוכניות, הצגות או הופעות מוזיקליות; הצגת סרט
קולנוע, הפקת סרט קולנוע או הפצת סרט קולנוע; הגשת
הופעות חיות; הנהלה או הצגה של מחזות; הגשת הופעה

מוזיקלית; הפקה של תוכניות רדיו וטלוויזיה; הפקה של סרט
וידאו  בתחומים של חינוך, תרבות, בידור או ספורט [לא לסרטי
קולנוע, תוכניות רדיו או טלוויזיה ולא לפרסום או פרסומת];

הנהלה של יצירת תוכניות רדיו או טלוויזיה; תפעול ציוד אודיו או
וידאו וכד' להפקה של תוכניות רדיו או טלוויזיה; ארגון, ניהול או

תפעול של תחרויות ספורט; ארגון, ניהול או תפעול בידור
(למעט סרטים, הופעות, מחזות, הופעות מוזיקליות, ספורט,
מרוץ סוסים, מרוץ אופניים, תחרות סירות ומרוץ מכוניות);

ארגון, ניהול או תפעול של מרוצי סוסים; ארגון, ניהול או תפעול
של תחרויות אופניים; ארגון, ניהול או תפעול של תחרויות שייט;

ארגון, ניהול או תפעול של מרוצי מכוניות; אספקת שירותי
אולפני אודיו או וידאו; אספקת מתקני ספורט; אספקת מתקני
בידור; אספקת ציוד לסרטי קולנוע, הופעות, מחזות, מוזיקה או
הכשרה חינוכית; הזמנת מקומות במופעים; השכרת מכונות
ומכשירים סינמטוגרפיים; השכרת סרטי קולנוע; השכרת כלי
נגינה; השכרת ציוד ספורט; השכרת מכשירי טלוויזיה; השכרת
מכשירי רדיו; השכרת ספרים; השכרת הקלטות או סרטים

מגנטיים עליהם מוקלטים קול; השכרת סרטים מגנטיים עליהם
מוקלטים תמונה; השכרת נגטיבים; השכרת פוזיטיבים; השכרת
צעצועים; השכרת מכונות ומכשירי שעשועים; השכרת מכונות
ומכשירי משחק; השכרה של ציורים ועבודות קליגרפיות; צילום;
פירוש שפה; תרגום; השכרת מצלמות; השכרת מכונות ומכשירי

אופטיים; הנכללים כולם בסוג 41.
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arrangement of auto races; providing audio or video 
studio services; providing sports facilities; providing 
amusement facilities; providing facilities for movies, 
shows, plays, music or educational training; booking 
of seats for shows; rental of cinematographic 
machines and apparatus; rental of cine-films; rental 
of musical instruments; rental of sports equipment; 
rental of television sets; rental of radio sets; book 
rental; rental of records or sound-recorded magnetic 
tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; 
rental of film negatives; rental of film positives; rental 
of toys; rental of amusement machines and 
apparatus; rental of game machines and apparatus; 
rental of paintings and calligraphic works; 
photography; language interpretation; translation; 
rental of cameras; rental of optical machines and 
instruments; all included in class 41.
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Class: 42 סוג: 42

Providing internet search engines (including those 
having the index to search persons, places, 
organization, telephones numbers, homepages and e
-mail addresses); creating or maintenance of 
websites on the Internet and advisory services 
relating thereto; rental of access time to the database 
via the Internet (including rental of access time to the 
social networking website); information processing by 
computers and providing information thereon; 
providing information on providing computer 
software; rental of server storage area on the Internet 
(including those to record the individual information 
on profile and diary, those to input diary or schedule 
of the individuals or the companies on the Internet 
and those for use in the social networking to interact 
between users by using voice on the Internet); 
hosting of computer websites; rental of or providing 
the Internet server or communication network server 
to deliver streaming data of motion picture or sounds; 
maintenance, updating or management of imaging 
data (including motion picture) or sound data, which 
is registered or managed in the Internet server or the 
communication network server; design, 
programming, maintenance or management of 
communication network system, featuring generating 
postcards or computer-readable data from imaging or 
sound data registered in the server and the data put 
in by the network users and sending such data to 
other network users; providing meteorological 
information; architectural design; surveying; 
geological surveys or research; designing of 
machines, apparatus, instruments [including their 
parts] or systems composed of such machines, 
apparatus and instruments; designing; computer 
software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; technical advice 
relating to performance or operation of computers, 
automobiles and other machines that require high 
levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in 
operating them; testing, inspection or research of 
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff; research on 
building construction or city planning; testing or 
research on prevention of pollution; testing or 
research on electricity; testing or research on civil 
engineering; testing, inspection or research on 
agriculture, livestock breeding or fisheries; testing or 
research on machines, apparatus and instruments; 
rental of measuring apparatus; rental of computers; 
providing computer programs; rental of laboratory 
apparatus and instruments; rental of drawing 
instruments; all included in class 42.

הספקת שירותי מנוע חיפוש באינטרנט (לרבות אלו שיש
אינדקס לחיפוש אנשים, מקומות, ארגון, מספרי טלפון, אתרי
בית וכתובות דוא"ל); בנייה ואחזקה של אתרים באינטרנט
ושירותי ייעוץ בקשר לזה; השכרת זמן גישה למאגר מידע

באמצעות האינטרנט (לרבות השכרת זמן גישה לאתרים של
רשתות חברותיות); עיבוד מידע על ידי מחשבים והספקת מידע
לגבי זה; מסירת מידע  אודות אספקת תוכנת מחשב; השכרה
של מקום אחסון של השרת באינטרנט (לרבות אלו לרישום
פרטים אישיים בפרופיל משתמש או ביומן, אלו לקליטה

באינטרנט של יומן או לוח זמנים של אנשים פרטיים או של
חברות ואלו לשימוש ברשת חברותית לאינטראקציה בין

משתמשים ע"י שימוש בקול באינטרנט); אחסון אתרי מחשב;
השכרה או מתן שרת אינטרנט או שרת רשת תקשורת לזרימת
נתונים של סרטים או צלילים; תחזוקה, עדכון או ניהול של נתוני

הדמיה (לרבות סרטי קולנוע) או נתוני קול, אשר רשום או
מנוהל בשרת אינטרנט או בשרת רשת תקשורת; עיצוב, תכנות,
תחזוקה או ניהול של מערכת רשת תקשורת אשר מאפשרת
ייצור גלויות או נתונים לקריאת מחשב מנתוני הדמיה או קול
רשומים בשרת ונתונים שהוכנסו ע"י משתמשי רשת ושליחת
אותם נתונים לאותם משתמשי רשת; מתן מידע מטאורולוגי;
עיצוב אדריכלי; עריכת תסקיר; סקרים או מחקרים גיאולוגים;
עיצוב מכונות, מתקנים, מכשירים [כולל חלקיהם] או מערכות
מורכבות מאותם מכונות, מתקנים ומכשירים; שירותי עיצוב;

תכנות מחשבים, או תחזוקה של תוכנת מחשב; ייעוץ טכני לגבי
ביצוע, פעולה וכד', של מחשבים, מכוניות ומכונות אחרות
שנדרשות רמה גבוהה של ידע אישי, מיומנות או ניסיון מצד
האופרטורים שמנהלים את אותם הדברים; בדיקה, פיקוח או
מחקר של תרופות, קוסמטיקה או מצרכי מזון; מחקר לגבי
הקמת מבנים או תכנון ערים; בדיקה או מחקר לגבי מניעת
זיהום; בדיקה או מחקר לגבי חשמל; בדיקה או מחקר לגבי

הנדסה אזרחית; בדיקה, פיקוח או מחקר לגבי חקלאות, גידול
משק חי או אזורי דיג; בדיקה או מחקר לגבי מכונות, מתקנים
ומכשירים; השכרת מכשירי מדידה; השכרת מחשבים; אספקת

תוכנות מחשב; השכרת מתקנים ומכשירים של מעבדה;
השכרת מכשירי ציור; הנכללים כולם בסוג 42.
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Owners

Name: NINTENDO CO., LTD.

Address: Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 50558

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
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Trade Mark No. 225934 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing information on educational and instruction 
services relating to health; providing information on 
planning or arrangement of showing movies, plays, 
shows or concert; providing information on movie 
showing, presentation of live show performance, 
presentation of plays, or presentation of musical 
performance, via the Internet; production of video 
tape film, DVDs, and CD-ROMs in the fields of 
education, culture, entertainment or sports [not for 
movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity] and providing information 
thereon; arrangement of sports competitions and 
providing information about its result; providing 
information on the organization, management or 
arrangement of entertainment (excluding movies, 
shows, plays, musical performances, sports, horse 
races, bicycle races, boat races and auto races); 
organization and management of entertainment in 
the field of fortune-telling; providing amusement 
parks and theme park and providing information and 
advisory services relating thereto; providing 
information about providing games via 
communication by consumer video game apparatus; 
providing information on providing games via 
communication by handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; providing information on 
providing games via communication by arcade video 
game machines; providing information on providing 
games for consumer video game apparatus; 
providing information on providing games for 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; 
providing information on providing games for arcade 
video game machines; providing information on 
providing games via the Internet; providing 
information on availability and booking of tickets of 
concerts, events, plays, shows, or sports via the 
Internet; providing information on rental of records, 
sound-recorded magnetic tapes or storage media; 
providing information on rental of image-recorded 
magnetic tapes or storage media; ticket reservation 
and agency services for concerts, events, musicals, 
movies, live show performances, plays, or sports via 
the Internet and providing information on such ticket 
reservation services; ticket sales agency services for 
concerts, events, musicals, movies, live show 
performances, plays and sports via Internet; ticket 
reservation and agency services for amusement 
facilities, amusement parks, zoos, botanic gardens, 
aquariums, museums, or art museums and providing 
information on such ticket reservation services; 
providing motion picture via communications by the

הספקת מידע אודות שירותי חינוך והדרכה הקשורים לבריאות;
הספקת מידע אודות ארגון או סידור בהצגת סרטים, מחזות,
הופעות או קונצרט; הספקת מידע באמצעות האינטרנט אודות
הצגת סרטים, הצגה של הופעה חיה, הצגה של מחזות,  או
הצגה של הופעה מוזיקלית; הפקה של סרטי קולנוע, DVD ו-
CD-ROM בתחומים של חינוך, תרבות, בידור או ספורט [לא
עבור סרטים, רדיו או שידורי טלוויזיה ולא עבור פרסומת
ופרסום] והספקת מידע בעניין זה; ארגון תחרויות  ספורט

והספקת מידע בנוגע לתוצאותיו; הספקת מידע אודות ארגון ,
ניהול, או סידור של בידור (למעט סרטים, הופעות, מחזות,

הופעות מוזיקליות, ספורט, מרוץ סוסים, מרוץ אופניים,תחרות
סירות ומרוץ מכוניות); ארגון וניהול בידור בתחום ניבוי עתידות;
הספקת גני שעשועים ולונה  ופארק והספקת מידע ושירותי
ייעוץ בעניין זה; מתן מידע לגבי הספקת משחקים באמצעות
תקשורת על ידי מכשירי משחקי וידאו; מתן מידע  על הספקת
משחקים באמצעות תקשורת על ידי משחקים הנישאים בכף
היד עם תצוגת גביש נוזלי; מתן מידע  על הספקת משחקים
באמצעות תקשורת על ידי מכונות משחק ארקייד; מתן מידע
על הספקת משחקים עבור מכשירי משחקי וידאו; מתן מידע
על הספקת משחקים עבור משחקים הנישאים בכף היד עם
תצוגת גביש נוזלי; מתן מידע  על הספקת משחקים עבור
מכונות משחק ארקייד; מתן מידע על הספקת משחקים

באמצעות האינטרנט; הספקת מידע באמצעות האינטרנט על
זמינות והזמנה של כרטיסים לקונצרטים, אירועים, מחוזות,
הופעות או ספורט; הספקת מידע על השכרה של תקליטים,

סרטים מגנטיים או אמצעי אחסון; הספקת מידע על השכרה של
סרטים מגנטיים או אמצעי אחסון; הזמנת כרטיסים ושירותי

סוכנות באמצעות האינטרנט עבור קונצרטים, אירועים, מחזמר,
סרטים, הופעות חיות, מחזות, או ספורט והספקת מידע בנוגע
לאותם שירותי הזמנת הכרטיסים; שירותי סוכנות למכירת

כרטיסים באינטרנט עבור קונצרטים, אירועים, מחזמר, סרטים,
הופעות חיות, מחזות, או ספורט; הזמנת כרטיסים ושירותי
סוכנות  עבור מתקני בידור, גני שעשועים, גני חיות, גני

בוטניים, אקווריומים, מוזיאונים, או גלריות אומנות והספקת
מידע בנוגע לאותם שירותי הזמנת הכרטיסים; הספקת סרטי

קולנוע באמצעות  תקשורת דרך האינטרנט או טלפונים
סלולריים; הפקה, עריכה, השכרה, הוצאה של סרטים, סרטי

וידאו, תוכניות אודיו-ויזואליים ומולטימדיה (פרמוט מחשב עבור
טקסט ו/או תמונות קבועות ו/או מונפשות ו/או צלילים מוזיקליים

ולא מוזיקליים למטרות אינטראקטיביות או לא
אינטראקטיביות) וכן אוסף מוזיקלי על גבי דיסקים וכל מדיה
אחרת, לרבות מדיה דיגיטלית, CD-ROMs ו- CDs; אספקה
של תמונות, סרטים, צלילים, ומוזיקה על ידי שימוש באינטרנט
ואמצעי תקשורת אחרים; אספקה של מוזיקה וקולנוע על ידי
שימוש באינטרנט ואמצעי תקשורת אחרים; אספקת תמונות

באמצעות תקשורת ע"י משחקים הנישאים בכף היד עם תצוגת
גביש נוזלי; אספקת תמונות באמצעות תקשורת ע"י מכונות

משחק ארקייד; אספקת תמונות באמצעות תקשורת ע"י מכשירי
משחקי וידאו; אספקת תמונות דרך אמצעי תקשורת אחרים;
ארגון, ניהול או תפעול של אירועי משחקי וידאו; אספקת

משחקים הניתנים דרך תקשורת באמצעות משחקים הנישאים
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Internet or cellular phones; production, editing, rental 
and release of films, video films, audiovisual and 
multimedia programmes (computer formatting for 
texts and/or fixed or animated images and/or musical 
or non-musical sounds for interactive or non-
interactive purposes) and musical compilations on 
disks and any media, including digital media, CD-
ROMs and CDs; providing images, motion pictures, 
sounds, and music by using the Internet and other 
communication methods; providing music and 
cinemas by using the Internet and other 
communication methods; providing images via 
communications by handheld game apparatus with 
liquid crystal displays; providing images via 
communications by arcade video game machines; 
providing images via communications by consumer 
video game apparatus; providing images via other 
communications; organization, management or 
arrangement of video game events; providing games 
via communications by handheld game apparatus 
with liquid crystal displays; providing games via 
communications by arcade video game machines; 
providing games via communications by consumer 
video game machines; providing games via other 
communications; providing entertainment information 
by computer terminals; providing games for 
consumer video game machines; providing games 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; providing games for arcade video game 
machines; rental of consumer video game machines; 
providing games via telecommunication network; 
providing games via communication network; 
operating lotteries; educational and instruction 
services relating to arts, crafts, sports or general 
knowledge; providing information on donation of 
human corpses for medical research; arranging of 
donation of human corpses for medical research; 
arranging, conducting and organization of seminars; 
animal training; plant exhibitions; animal exhibitions; 
providing electronic publications; services of 
reference libraries for literature and documentary 
records; art exhibitions; gardens for public admission; 
caves for public admission; publication of books; 
planning or arrangement of showing movies, shows, 
plays or musical performances; movie showing, 
movie film production, or movie film distribution; 
presentation of live show performances; direction or 
presentation of plays; presentation of musical 
performance; production of radio or television 
progams; production of video tape film in the fields of 
education, culture, entertainment or sports [not for 
movies, radio or television progams and not for 
advertising and publicity]; direction of radio or 
television program's making; operation of video 
equipment or audio equipment for production of radio 
or television programs; organization, management or 
arrangement of sports competitions; organization, 
management or arrangement of entertainment 
(excluding movies, shows, plays, musical 
performances, sports, horse races, bicycle races, 
boat races and auto races); organization, 
management or arrangement of horse races; 
organization, management or arrangement of bicycle 
races; organization, management or arrangement of 
boat races; organization, management or

בכף היד עם תצוגת  גביש נוזלי; אספקת משחקים הניתנים
דרך תקשורת באמצעות משחקי וידאו ארקייד; אספקת

משחקים הניתנים דרך תקשורת באמצעות מכשירי משחק
וידאו לצרכנים; אספקת משחקים דרך אמצעי תקשורת אחרים;
הספקת מידע בתחום הבידור ע"י מסופי מחשבים; אספקת

משחקים עבור מכשירי משחק וידאו לצרכנים; אספקת משחקים
עבור משחקים הנישאים בכף היד עם תצוגת  גביש נוזלי;

אספקת משחקים עבור משחקי וידאו ארקייד; השכרת מכשירי
משחק וידיאו לצרכנים; אספקת משחקים באמצעות רשת
טלקומוניקציה; אספקת משחקים באמצעות רשת תקשורת;

הפעלת הגרלות; שירותי חינוך והדרכה לגבי אומנויות, אומנות,
ספורט או השכלה כללית; אספקת מידע על תרומות גופות
למחקר רפואי;  ארגון תרומות גופות למחקר רפואי; ארגון,
ניהול או תפעול של סמינרים; אילוף בעלי-חיים; תערוכות

צמחים; תערוכות בעלי-חיים; שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים;
שירותי ספרייה עיונית לספרות ורישומים דוקומנטריים;
תערוכות אומנות; גנים לכניסה ציבורית; מערות לכניסה
ציבורית; הוצאה לאור של ספרים; תכנון או הסדרת הצגת
סרטים, תוכניות, הצגות או הופעות מוזיקליות; הצגת סרט
קולנוע, הפקת סרט קולנוע או הפצת סרט קולנוע; הגשת
הופעות חיות; הנהלה או הצגה של מחזות; הגשת הופעה

מוזיקלית; הפקה של תוכניות  רדיו וטלוויזיה; הפקה של סרט
וידאו  בתחומים של חינוך, תרבות, בידור או ספורט [לא לסרטי
קולנוע, תוכניות רדיו או טלוויזיה ולא לפרסום או פרסומת];

הנהלה של יצירת תוכניות רדיו או טלוויזיה; תפעול ציוד אודיו או
וידאו וכד' להפקה של תוכניות רדיו או טלוויזיה; ארגון, ניהול או

תפעול של תחרויות ספורט; ארגון, ניהול או תפעול בידור
(למעט סרטים, הופעות, מחזות, הופעות מוזיקליות, ספורט,
מרוץ סוסים, מרוץ אופניים, תחרות סירות ומרוץ מכוניות);

ארגון, ניהול או תפעול של מרוצי סוסים; ארגון, ניהול או תפעול
של תחרויות אופניים; ארגון, ניהול או תפעול של תחרויות שייט;

ארגון, ניהול או תפעול של מרוצי מכוניות; אספקת שירותי
אולפני אודיו או וידאו; אספקת מתקני ספורט; אספקת מתקני
בידור; אספקת ציוד לסרטי קולנוע, הופעות, מחזות, מוזיקה או
הכשרה חינוכית; הזמנת מקומות במופעים; השכרת מכונות
ומכשירים סינמטוגרפיים; השכרת סרטי קולנוע; השכרת כלי
נגינה; השכרת ציוד ספורט; השכרת מכשירי טלוויזיה; השכרת
מכשירי רדיו; השכרת ספרים; השכרת הקלטות או סרטים

מגנטיים עליהם מוקלטים קול; השכרת סרטים מגנטיים עליהם
מוקלטים תמונה; השכרת נגטיבים; השכרת פוזיטיבים; השכרת
צעצועים; השכרת מכונות ומכשירי שעשועים; השכרת מכונות
ומכשירי משחק; השכרה של ציורים ועבודות קליגרפיות; צילום;
פירוש שפה; תרגום; השכרת מצלמות; השכרת מכונות ומכשירי

אופטיים; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 70930/11/2010



Owners

Name: NINTENDO CO., LTD.

Address: Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

Identification No.: 50558

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

arrangement of auto races; providing audio or video 
studio services; providing sports facilities; providing 
amusement facilities; providing facilities for movies, 
shows, plays, music or educational training; booking 
of seats for shows; rental of cinematographic 
machines and apparatus; rental of cine-films; rental 
of musical instruments; rental of sports equipment; 
rental of television sets; rental of radio sets; book 
rental; rental of records or sound-recorded magnetic 
tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; 
rental of film negatives; rental of film positives; rental 
of toys; rental of amusement machines and 
apparatus; rental of game machines and apparatus; 
rental of paintings and calligraphic works; 
photography; language interpretation; translation; 
rental of cameras; rental of optical machines and 
instruments; all included in class 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 71030/11/2010



Application Date 16/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225935 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SIPME LTD שם: סיפמי בע"מ

Address: 7 Dvora, P.O.B. 15, Kiryat Motzkin, 26100, 
Israel

כתובת : רח' דבורה 7, ת.ד. 15, קרית מוצקין, 26100, ישראל

Identification No.: 513597591מספר זיהוי: 513597591

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communications; included inclass 38. תקשורת; הנכללת בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 71130/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225941 מספר סימן

אמרוול

Owners

Name: Galderma S.A.

Address: Zugerstrasse 8, Cham, CH-6330, Switzerland

Identification No.: 28977

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparation for the medicinal use for the filing of the 
elastic tissue of the skin; all included in class 5.

תכשירים לשימוש רפואי למילוי הרקמה האלסטית של העור;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 71230/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225942 מספר סימן

EMERVEL

Owners

Name: Galderma S.A.

Address: Zugerstrasse 8, Cham, CH-6330, Switzerland

Identification No.: 28977

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical injections and syringes; all included in class 
10.

מזרקים ומחטים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 71330/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225943 מספר סימן

אמרוול

Owners

Name: Galderma S.A.

Address: Zugerstrasse 8, Cham, CH-6330, Switzerland

Identification No.: 28977

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparation for cosmetic use for the filing of the 
elastic tissue skin; all included in class 3.

תכשירים לשימוש קוסמטי למילוי רקמת עור אלסטית; הנכללים
כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 71430/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225944 מספר סימן

אמרוול

Owners

Name: Galderma S.A.

Address: Zugerstrasse 8, Cham, CH-6330, Switzerland

Identification No.: 28977

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical injections and syringes; all included in class 
10.

מזרקים ומחטים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 71530/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225965 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Arison Sustainability Ltd. שם: אריסון קיימות בע"מ

Address: 23 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, 64367, 
Israel

כתובת : שדרות שאול המלך 23, תל אביב, 64367, ישראל

Identification No.: 513839621מספר זיהוי: 513839621

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; purification; recycling; all 
included in class 40.

טיפול בחומרים; טיהור; מיחזור; הנכללים כולם בסוג 40.

כ"ג כסלו תשע"א - 71630/11/2010



Application Date 21/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226007 מספר סימן

Owners

Name: Commerzbank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 66047

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded); smart cards, USB 
sticks and other data carriers; card readers and other 
electronic machines and instruments for cashless 
payment transactions and parts thereof; all included 
in class 9.

תוכנות מחשב (מוקלטות), כרטיסים חכמים, התקני יו אס בי
ונשאי זיכרון אחרים; קוראי כרטיסים ומכשירים אלקטרונים
אחרים והתקנים לביצוע תשלומים ללא מזומנים וחלקים

למכונות אלו; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 17/07/2009, No. 302003042670.8/36 גרמניה, 17/07/2009, מספר 302003042670.8/36

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 71730/11/2010



Application Date 21/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226008 מספר סימן

Owners

Name: Commerzbank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 66047

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; all included in class 37. הקמת מבנים; הנכללים בסוג 37.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 17/07/2009, No. 30200904267.8/36 גרמניה, 17/07/2009, מספר 30200904267.8/36

Class: 37 סוג: 37

כ"ג כסלו תשע"א - 71830/11/2010



Application Date 21/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226009 מספר סימן

Owners

Name: Commerzbank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 66047

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded); smart cards, USB 
sticks and other data carriers; card readers and other 
electronic machines and instruments for cashless 
payment transactions and parts;all included in class 
9.

תוכנות מחשב (מוקלטות), כרטיסים חכמים, התקני יו אס בי
ונשאי זיכרון אחרים; קוראי כרטיסים ומכשירים אלקטרונים
אחרים והתקנים לביצוע תשלומים ללא מזומנים וחלקים

למכונות אלו; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 17/07/2009, No. 302009042741.0/36 גרמניה, 17/07/2009, מספר 302009042741.0/36

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 71930/11/2010



Application Date 21/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226010 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 72030/11/2010



Financial management; banking and credit 
transactions; online banking; telephone banking; 
issuing of credit and debit cards, issuing of traveler's 
cheques; deposits of valuables, renting out of safe 
deposit boxes; financial consultancy; money 
transactions; securities consultancy; management 
and deposit of securities portfolios; securities 
transactions; currency businesses; accepting 
deposits (including deposits representing the 
issuance of bonds) and accepting fixed time 
deposits, loaning funds and discounting drafts; 
domestic exchange dealing; guaranteeing debts and 
accepting drafts; loaning securities; buying and 
selling monetary credits; holding securities, precious 
metals or other articles for safekeeping; money 
changing; trading financial futures on commission; 
underwriting cash, securities, monetary credits, land 
or fixtures thereon or surface rights or rights to 
leasehold in trust; holding the solicitation of bond 
subscriptions; foreign exchange dealing; handling 
letters of credit; arrangement of monthly instalment 
plans; assuming guarantees and securities; buying 
and selling securities; trading in securities index 
futures; trading in securities options and trading in 
foreign market securities futures; brokering or acting 
as agent with respect to the buying and selling of 
securities; securities option trading and trading in 
foreign market securities futures; brokering or acting 
as agent with respect to the commissioning of 
securities trading in the securities markets; securities 
option trading; brokering or acting as agent with 
respect to the commissioning of securities; trading in 
foreign securities markets and trading in foreign 
market securities futures; over-the-counter trading 
with securities, securities options, index futures; 
brokering with respect to the liquidating of securities, 
underwriting securities, selling securities; handling 
the solicitation of securities subscriptions or of the 
sale of securities; providing stock market information; 
insurance industry; brokering life insurance contracts; 
underwriting life insurance; acting as agent with 
respect to non-life insurance contracts; non-life 
insurance services; calculation of premium rates; real 
estate; brokering or acting as an agent with respect 
to leasing buildings; leasing buildings; buying and 
selling buildings; brokering or acting as an agent for 
financial services with respect to buying and selling 
buildings, building or land appraisals, land 
management; brokering or acting as agent with 
respect to leasing lands; leasing land; buying and 
selling land; brokering or acting as agent with respect 
to buying and selling land; providing information 
about buildings or land (as far as included in class 
36); brokering or acting as agent with respect to 
buying and selling land; corporate credit 
investigation; all included in class 36.

ניהול פיננסי; עסקאות בנקאיות ואשראי; בנקאות און-ליין;
בנקאות טלפונית; הנפקת כרטיסי אשראי וחיוב, הנפקת

המחאות נוסעים; הפקדת חפצים יקרי ערך, השכרה של כספות
ביטחון; ייעוץ פיננסי; העברות כספים; ייעוץ לניירות ערך; ניהול
והפקדה של תיקי ניירות ערך; עסקאות בניירות ערך; עסקי
שערי מטבעות; קבלת פיקדונות (כולל פיקדונות המייצגים

הנפקת אגרות חוב) וקבלת פיקדונות קבועים, קרנות הלוואה
וניכיון שטרי המחאה; עסקאות חליפין מקומיות; אבטחת חובות
וקבלת שטרי המחאה; בטחונות להלוואות; קנייה ומכירה של
אשראי מוניטרי; החזקת ניירות ערך, מתכות יקרות או מוצרים
אחרים הדורשים שמירה; חלפנות כספים; סחר בסחורות

פיננסיות עתידיות בעמלות; חתמים לכסף מזומן, ניירות ערך;
אשראי מוניטרי, אדמה או מתקנים הקשורים אלייה או זכויות
בקרקע או זכויות להחכיר בנאמנות; עיסוק בשיווק אגרות חוב;
עסקאות במטבע זר; טיפול בהמחאות אשראי; מתן תוכניות

תשלומים חודשיות; קבלת פקדונות וערבונות; קנייה ומכירה של
ניירות ערך; סחר במדד עסקאות עתידיות בניירות ערך
("מעוף"); סחר באופציות של ניירות ערך וסחר בעסקאות
עתידיות בניירות ערך בשווקים זרים; תיווך או שימוש כסוכן
בקשר לקנייה ומכירה של ניירות ערך; סחר באופציות של

ניירות ערך וסחר בעסקאות ניירות ערך עתידיות בשווקים זרים;
תיווך או שימוש כסוכן בקשר לביצוע עסקאות בניירות ערך
בשוק ניירות הערך; סחר באופציות של ניירות ערך ; תיווך או
שימוש כסוכן בקשר לניירות ערך; מסחר בשווקים זרים של
ניירות ערך ומסחר בשווקים זרים בעסקאות עתידיות בניירות
ערך; אופציות של ניירות ערך; חתם של חבילות ניירות ערך;
מכירת ניירות ערך; טיפול בשיווק של חבילות ניירות ערך או
במכירה של ניירות ערך; אספקת מידע על שוק המניות;
תעשיית הביטוח; תיווך למכירת חוזי ביטוח חיים; הנפקת
ביטוח חיים; שימוש כסוכן בקשר לחוזי ביטוח שאינם ביטוח
חיים; שירותי ביטוח, שאינו ביטוח חיים; חישוב של שיעורי
פרמייה; נדל"ן; תיווך או שימוש כסוכן בקשר לחכירה של
בניינים; חכירת בניינים; קנייה ומכירה של בניינים; חכירת
אדמה; קנייה ומכירה של בניינים; תיווך או שימוש כסוכן

לשירותים פיננסיים בקשר לקנייה ומכירה של בניינים, בניין או
הערכת שווי של קרקע, ניהול קרקע; תיווך או שימוש כסוכן
בקשר לחכירת קרקעות; חכירת קרקע; קנייה ומכירת קרקע;

תיווך או שימוש כסוכן בקשר לקנייה ומכירה של קרקע; אספקת
מידע בנוגע לבניינים או קרקע (ככל שנכלל בסוג 36); חקירת

אשראי של תאגידים; כולם נכללים בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ג כסלו תשע"א - 72130/11/2010



Owners

Name: Commerzbank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 66047

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

Germany, 20/07/2009, No. 302009042741.0/36 גרמניה, 20/07/2009, מספר 302009042741.0/36

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 72230/11/2010



Application Date 21/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226011 מספר סימן

Owners

Name: Commerzbank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 66047

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; all included in class 37. הקמת מבנים; הנכללים בסוג 37.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 20/07/2009, No. 302009042741.0/36 גרמניה, 20/07/2009, מספר 302009042741.0/36

Class: 37 סוג: 37

כ"ג כסלו תשע"א - 72330/11/2010



Application Date 21/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226012 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 72430/11/2010



Financial management; banking and credit 
transactions; online banking; telephone banking; 
issuing of credit and debit cards, issuing of traveler's 
cheques; deposits of valuables, renting out of safe 
deposit boxes; financial consultancy; money 
transactions; securities consultancy; management 
and deposit of securities portfolios; securities 
transactions; currency businesses; accepting 
deposits (including deposits representing the 
issuance of bonds) and accepting fixed time 
deposits, loaning funds and discounting drafts; 
domestic exchange dealing; guaranteeing debts and 
accepting drafts; loaning securities; buying and 
selling monetary credits; holding securities, precious 
metals or other articles for safekeeping; money 
changing; trading financial futures on commission; 
underwriting cash, securities, monetary credits, land 
or fixtures thereon or surface rights or rights to 
leasehold in trust; holding the solicitation of bond 
subscriptions; foreign exchange dealing; handling 
letters of credit; arrangement of monthly instalment 
plans; assuming guarantees and securities; buying 
and selling securities; trading in securities index 
futures; trading in securities options and trading in 
foreign market securities futures; brokering or acting 
as agent with respect to the buying and selling of 
securities; securities option trading and trading in 
foreign market securities futures; brokering or acting 
as agent with respect to the commissioning of 
securities trading in the securities markets; securities 
option trading; brokering or acting as agent with 
respect to the commissioning of securities; trading in 
foreign securities markets and trading in foreign 
market securities futures; over-the-counter trading 
with securities, securities options, index futures; 
brokering with respect to the liquidating of securities, 
underwriting securities, selling securities; handling 
the solicitation of securities subscriptions or of the 
sale of securities; providing stock market information; 
insurance industry; brokering life insurance contracts; 
underwriting life insurance; acting as agent with 
respect to non-life insurance contracts; non-life 
insurance services; calculation of premium rates; real 
estate; brokering or acting as an agent with respect 
to leasing buildings; leasing buildings; buying and 
selling buildings; brokering or acting as an agent for 
financial services with respect to buying and selling 
buildings, building or land appraisals, land 
management; brokering or acting as agent with 
respect to leasing lands; leasing land; buying and 
selling land; brokering or acting as agent with respect 
to buying and selling land; providing information 
about buildings or land (as far as included in class 
36); brokering or acting as agent with respect to 
buying and selling land; corporate credit 
investigation; all included in class 36.

ניהול פיננסי; עסקאות בנקאיות ואשראי; בנקאות און-ליין;
בנקאות טלפונית; הנפקת כרטיסי אשראי וחיוב, הנפקת

המחאות נוסעים; הפקדת חפצים יקרי ערך, השכרה של כספות
ביטחון; ייעוץ פיננסי; העברות כספים; ייעוץ לניירות ערך; ניהול
והפקדה של תיקי ניירות ערך; עסקאות בניירות ערך; עסקי
שערי מטבעות; קבלת פיקדונות (כולל פיקדונות המייצגים

הנפקת אגרות חוב) וקבלת פיקדונות קבועים, קרנות הלוואה
וניכיון שטרי המחאה; עסקאות חליפין מקומיות; אבטחת חובות
וקבלת שטרי המחאה; בטחונות להלוואות; קנייה ומכירה של
אשראי מוניטרי; החזקת ניירות ערך, מתכות יקרות או מוצרים
אחרים הדורשים שמירה; חלפנות כספים; סחר בסחורות

פיננסיות עתידיות בעמלות; חתמים לכסף מזומן, ניירות ערך;
אשראי מוניטרי, אדמה או מתקנים הקשורים אלייה או זכויות
בקרקע או זכויות להחכיר בנאמנות; עיסוק בשיווק אגרות חוב;
עסקאות במטבע זר; טיפול בהמחאות אשראי; מתן תוכניות

תשלומים חודשיות; קבלת פקדונות וערבונות; קנייה ומכירה של
ניירות ערך; סחר במדד עסקאות עתידיות בניירות ערך
("מעוף"); סחר באופציות של ניירות ערך וסחר בעסקאות
עתידיות בניירות ערך בשווקים זרים; תיווך או שימוש כסוכן
בקשר לקנייה ומכירה של ניירות ערך; סחר באופציות של

ניירות ערך וסחר בעסקאות ניירות ערך עתידיות בשווקים זרים;
תיווך או שימוש כסוכן בקשר לביצוע עסקאות בניירות ערך
בשוק ניירות הערך; סחר באופציות של ניירות ערך ; תיווך או
שימוש כסוכן בקשר לניירות ערך; מסחר בשווקים זרים של
ניירות ערך ומסחר בשווקים זרים בעסקאות עתידיות בניירות
ערך; אופציות של ניירות ערך; חתם של חבילות ניירות ערך;
מכירת ניירות ערך; טיפול בשיווק של חבילות ניירות ערך או
במכירה של ניירות ערך; אספקת מידע על שוק המניות;
תעשיית הביטוח; תיווך למכירת חוזי ביטוח חיים; הנפקת
ביטוח חיים; שימוש כסוכן בקשר לחוזי ביטוח שאינם ביטוח
חיים; שירותי ביטוח, שאינו ביטוח חיים; חישוב של שיעורי
פרמייה; נדל"ן; תיווך או שימוש כסוכן בקשר לחכירה של
בניינים; חכירת בניינים; קנייה ומכירה של בניינים; חכירת
אדמה; קנייה ומכירה של בניינים; תיווך או שימוש כסוכן

לשירותים פיננסיים בקשר לקנייה ומכירה של בניינים, בניין או
הערכת שווי של קרקע, ניהול קרקע; תיווך או שימוש כסוכן
בקשר לחכירת קרקעות; חכירת קרקע; קנייה ומכירת קרקע;

תיווך או שימוש כסוכן בקשר לקנייה ומכירה של קרקע; אספקת
מידע בנוגע לבניינים או קרקע (ככל שנכלל בסוג 36); חקירת

אשראי של תאגידים; כולם נכללים בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ג כסלו תשע"א - 72530/11/2010



Owners

Name: Commerzbank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 66047

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

Germany, 17/07/2009, No. 302009042670.8/36 גרמניה, 17/07/2009, מספר 302009042670.8/36

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 72630/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226022 מספר סימן

VIA DELLE PERLE

Owners

Name: VIA DELLE PERLE S.P.A

Address: Via Nobel 3, CARPI MODENA, Italy

Identification No.: 800869

VIA DELLE PERLE S.P.A

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Earrings; bracelets (jewelry); necklaces (jewelry); 
rings (jewelry); pendants (jewelry); brooches 
(jewelry); chains (jewelry); pins (jewelry); diadems 
(jewelry); medallions (jewelry); cuff links; tie clips; 
jewelry, imitation jewelry; watches, clocks, 
chronometers, watch straps; jewelry and  watch  
cases made of precious metals; all included in class 
14

עגילים; צמידים (תכשיטים); שרשראות לצוואר (תכשיטים);
טבעות (תכשיטים); תליונים (תכשיטים); סיכות ראש

(תכשיטים); שרשראות (תכשיטים); סיכות (תכשיטים); נזרים
(תכשיטים); מדליונים (תכשיטים); חפתים; אטבים לעניבה;

תכשיטים; חיקויי תכשיטים; שעוני יד; שעוני קיר; כרונומטרים;
רצועות לשעוני יד; תיבות לתכשיטים ולשעוני יד העשויות

ממתכות יקרות; הנכללים כולם בסוג 14

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 30/06/2009, No. MO2009C441 MO2009C441 איטליה, 30/06/2009, מספר

Class: 14 סוג: 14

כ"ג כסלו תשע"א - 72730/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226025 מספר סימן

NOIS

Ownersבעלים

Name: Artem Dobrovolsky שם: ארטיום דוברובולסקי

Address: Eli Hachohen 14/3, Bnei Brak, 51267, Israel כתובת : 14/3 עלי הכהן, בני ברק, 51267, ישראל

Identification No.: 324476217מספר זיהוי: 324476217

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Board games; equipment sold as a unit for playing 
board games; table games; floor-standing units for 
playing table games; equipment sold as a unit for 
playing table games; all included in class 28

משחקי לוח; ציוד הנמכר כיחידה למשחקי לוח; משחקי שולחן;
יחידות העומדות על הרצפה למשחקי שולחן; ציוד הנמכר

כיחידה למשחקי שולחן; הנכללים כולם בסוג 28

כ"ג כסלו תשע"א - 72830/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226026 מספר סימן

Owners

Name: CERAMICA FLAMINIA S.P.A.

Address: S.S. Flaminia Km. 54,630, CIVITA 
CASTELLANA (VITERBO), Italy

Identification No.: 800870

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

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 ; הכל כלול

בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 72930/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226027 מספר סימן

ADVION

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides; all included in Class 5. קוטלי חרקים; הכל כלול בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 73030/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226029 מספר סימן

FORVALIX

Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 800826

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancers; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים למניעה וטיפול של סוגי סרטן; הנכללים כולם
בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 73130/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226030 מספר סימן

ZALTRAP

Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 800826

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancers; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים למניעה וטיפול של סוגי סרטן; הנכללים כולם
בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 73230/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226032 מספר סימן

LIDAVEG

Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 800826

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancers; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים למניעה וטיפול של סוגי סרטן; הנכללים כולם
בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 73330/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226033 מספר סימן

TIMSONIS

Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 800826

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancers; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים למניעה וטיפול של סוגי סרטן; הנכללים כולם
בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 73430/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226036 מספר סימן

Owners

Name: Blu-ray Disc Association

Address: 10 Universal City Plaza, T-100, Universal City, 
CA, 91608, U.S.A.

Identification No.: 63730

a California Nonprofit Mutual Benefit 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical and magneto-optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; blank 
optical and magneto-optical discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs featuring music, 
text data, still images and motion pictures; video 
cameras; computers; video game machines for use 
with televisions; optical disc drives for computers; all 
included in class 9.

נגני דיסקים אופטיים ומגנטיים-אופטיים ורשמקולים לנתוני
אודיו, וידאו ומחשב; דיסקים אופטיים ומגנטיים-אופטיים ריקים;
דיסקים אופטיים ומגנטיים-אופטיים המוקלטים מראש המציגים
מוסיקה, נתוני טקסט, דמויות דוממות וסרטי קולנוע; מצלמות
ווידיאו; מחשבים; מכונות משחקי וידאו לשימוש עם טלוויזיות;
כונני דיסקים אופטיים למחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 14/12/2009, No. 77/893241 ארה"ב, 14/12/2009, מספר 77/893241

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 73530/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226046 מספר סימן

KAMINARIO

קמינריו

Ownersבעלים

Name: Kaminario Technologies Ltd. שם: קמינריו טכנולוג'יס בע"מ

Address: Yatam Technology Park, P.O.B. 569, Yokne'am, 
20692, Israel

כתובת : פארק טכנולוגי יתם, ת.ד. 569, יקנעם עלית, 20692,
ישראל

Identification No.: 514116482מספר זיהוי: 514116482

קמינריו טכנולוג'יס בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software and hardware used for storage of 
information and data; all included in class 9

תוכנה וחומרה המשמשות לאחסון מידע ונתונים ; הנכללים
כולם בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 73630/11/2010



Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226054 מספר סימן

SpeediCator

Ownersבעלים

Name: LIPMAN SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD שם: ליפמן מדע וטכנולוגיה בע"מ

Address: 11 H'aAmal, Industrial Park Afek, Rosh Haayin, 
48092, Israel

כתובת : העמל 11, פארק תעשיות אפק, ראש העין, 48092, לידי
נמרוד סטולר, ישראל

Identification No.: 513459693מספר זיהוי: 513459693

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Vehicle black box with over speed alert; included in 
class 9.

רשם נתונים לרכב הכולל התראת מהירות בזמן הנהיגה;
הנכללים בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 73730/11/2010



Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226055 מספר סימן

Owners

Name: Nalsani, S.A.

Address: Carrera 43 A No. 20 C- 55, Bogotá, Colombia

Identification No.: 800873

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, outerwear, headwear and footwear; except 
beachwear, sportswear and goods for practice of 
sports all in cluded in class 25.

דברי הלבשה, בגדים עליוניים, כיסויי ראש והנעלה; חוץ מבגדי
חוף, בגדי ספורט וסחורות לאימוני ספורט הנכללים בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 73830/11/2010



Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226056 מספר סימן

Owners

Name: Nalsani, S.A.

Address: Carrera 43 A No. 20 C- 55, Bogotá, Colombia

Identification No.: 800873

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, outerwear, headwear and footwear included 
in class25.

דברי הלבשה, בגדים עליוניים, כיסויי ראש והנעלה הנכללים
בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 73930/11/2010



Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226057 מספר סימן

Owners

Name: Nalsani, S.A.

Address: Carrera 43 A No. 20 C- 55, Bogotá, Colombia

Identification No.: 800873

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Suitcases and trunks made of canvas, synthetic 
materials, leather and leather imitations; traveling 
bags, carry on bags, duffle bags, brief-case type 
portfolios, purses, and wallets made of leather and 
imitation leather, except backpacks designed for the 
practice of sports all included in class18.

מזוודות ותיבות העשויות מקנבס, חומרים סינטטיים, עור וחיקויי
עור; תיקי נסיעות, תיקי נשיאה, תיקי מחנאות, תלקיטים בסגנון
תיק מסמכים, ארנקים לאשה, וארנקים לגבר העשויים מעור
וחיקוי עור, חוץ מתיקי גב המעוצבים לאימוני ספורט הנכללים

בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 74030/11/2010



Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226058 מספר סימן

Owners

Name: Nalsani, S.A.

Address: Carrera 43 A No. 20 C- 55, Bogotá, Colombia

Identification No.: 800873

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Suitcases and trunks made of canvas, synthetic 
materials, leather and leather imitations; traveling 
bags, carry on bags, duffle bags, brief-case type 
portfolios, purses, and wallets made of leather and 
imitation leather included in class 18.

מזוודות ותיבות העשויות מקנבס, חומרים סינטטיים, עור וחיקויי
עור; תיקי נסיעות, תיקי נשיאה, תיקי מחנאות, תלקיטים בסגנון
תיק מסמכים, ארנקים לאשה, וארנקים לגבר העשויים מעור

וחיקוי עור הנכללים בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 74130/11/2010



Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226070 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: The Ted Arison Family Foundation (Israel) Ltd. שם: הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל) בע"מ

Address: 23 Shaul Hamelech Blvd, Tel Aviv 64367, Israel כתובת : שד' שאול המלך 23, תל אביב-יפו, 64367, ישראל

Identification No.: 513314732מספר זיהוי: 513314732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; 
charitable services for the needy and for people with 
special needs; providing information on charitable 
services for the needy and for people with special 
needs; all included in class 45.

שירותים משפטיים; שירותים אישיים וחברתיים הניתנים ע"י
אחרים על מנת לספק צרכים של פרטים; שירותי צדקה

לנזקקים ולאנשים עם צרכים מיוחדים; אספקת מידע על שירותי
צדקה לנזקקים ולאנשים עם צרכים מיוחדים; הנכללים כולם

בסוג 45.

כ"ג כסלו תשע"א - 74230/11/2010



Application Date 28/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226073 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: EMOSHI LTD שם: אמושי בע"מ

Address: כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 513651547מספר זיהוי: 513651547

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joelle Belhassen, Adv.

Address: 12 Kikar Haazmaut, Netanya, 42271, Israel

שם: יואלה בלחסן, עו"ד

כתובת : ככר העצמאות 12, נתניה, 42271, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drinks namely pub; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה דהיינו פאב; הנכללים כולם
בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 74330/11/2010



Application Date 28/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226074 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: EMOSHI LTD שם: אמושי בע"מ

Address: נתניה, ישראל כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 513651547מספר זיהוי: 513651547

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joelle Belhassen, Adv.

Address: 12 Kikar Haazmaut, Netanya, 42271, Israel

שם: יואלה בלחסן, עו"ד

כתובת : ככר העצמאות 12, נתניה, 42271, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drinks, namely pub; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה דהיינו, פאב; הנכללים כולם
בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 74430/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226084 מספר סימן

ORTHOLITE

Owners

Name: O2 Partners, LLC

Address: Two Monument Square, Portland, Maine, 
04101, U.S.A.

Identification No.: 70775

(a Maine Limited Liability  Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthotics for the feet; orthotic inserts for footwear; all 
included in class 10.

מוצרים אורתופדיים לכפות הרגליים; תוספות אורתופדיות
לנעליים; הנכללים בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 74530/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226090 מספר סימן

SCREENX

Owners

Name: Noble Rock Capital Management Limited

Address: Berkeley Square House, London, W1J 6BR, 
Suite 3- 6 Floor, United Kingdom

Identification No.: 70772

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Material handling machines and apparatus, vibration 
generating machines and apparatus; screening 
machines; separators; vibration machines; sifting 
machines; vibrating screening machines; machine 
tools; motors for vibration and sifting machines; 
vibratory feeders, screens and conveyors; vibration 
amplifiers; parts and fittings for all the aforesaid; all 
included in class 7.

מכונות ומכשירים לטיפול בחומרים; מכונות ומכשירים המייצרים
ויברציות; מכונות סינון; מפרידים; מכונות ויברציה; מכונות ניפוי;

מכונות סינון רוטטות; כלי מכונה; מנועים למכונות ניפוי
וויברציה; פידרים, מסננים ומסועים מרטיטים; מגברי ויברציות;
חלקים והתאמות לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 74630/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226091 מספר סימן

Cell La Vie

Ownersבעלים

Name: Wise Environment Ltd. שם: וויז אינברומנט בע"מ

Address: 8A Yocheved St., Haifa, 34674, Israel כתובת : רח' יוכבד 8א, חיפה, 34674, ישראל

Identification No.: 514351022מספר זיהוי: 514351022

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protection against electromagnetic radiation; all 
included in class 9.

הגנה מפני קרינה אלקטרומגנטית; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 74730/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226092 מספר סימן

Owners

Name: MAHOU, S.A.

Address: Paseo Imperial, 32, Madrid, 28005, Spain

Identification No.: 800862

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport, packaging, storage and delivery of goods; 
travel arrangement ; all included in class 39.

הובלה, אריזה אחסנה ואספקה של סחורות; ארגון נסיעות ;
הכל כלול בסוג 39.

כ"ג כסלו תשע"א - 74830/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226093 מספר סימן

Owners

Name: MAHOU, S.A.

Address: Paseo Imperial, 32, Madrid, 28005, Spain

Identification No.: 800862

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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 ; הכל כלול בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 74930/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226094 מספר סימן

ORTHOLITE

Owners

Name: O2 Partners, LLC

Address: Two Monument Square, Portland, Maine, 
04101, U.S.A.

Identification No.: 70775

(a Maine Limited Liability  Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Polyurethane foam for footwear insoles, footwear 
lining material, collar and ankle foam, counters, 
tongue lining, midsoles and/or outsoles; polyurethane 
foam for the lining of splints; polyurethane foam for 
knee braces, ankle braces, wrist braces, wheel chair 
seats, crutch arm pads, and/or hospital bed pads,; 
polyurethane foam for gloves for all sports, shin 
pads, elbow pads and knee pads for all sports, chest 
protectors for baseball, helmet liners for all sports 
and/or backpack straps; polyurethane foam for 
automotive steering wheel foam and/or automotive 
seat foam; polyurethane foam for cell phone lining, 
computer keypads, computer housing cushioning 
and/or earphones; polyurethane foam for climbing 
and/or industrial use harnesses; polyurethane foam 
for furniture seat cushions, mattresses, pillows and/or 
the lining therefor, all included in class 17.

קצף פוליאורתן לרפידות נעליים, חומר למילוי בטנת נעליים,
קצף לקולר ולקרסול, counters, בטנה של לשון הנעליים,
הסוליה האמצעית ו/או הסוליה החיצונית; קצף פוליאורתן

לריפוד לוחות קיבוע עצמות; קצף פוליאורתן לקיבועיי ברכיים,
קיבועיי קרסוליים, לקיבועים של שורש כף היד, למושבים של
כסאות גלגלים, רפידות למשענות ידיים, ו/או רפידות למיטות
בתי חולים; קצף פוליאורתן לכפפות  המיועדות לכל סוג של
ספורט, רפידות שוקיים, רפידות מרפקים ורפידות ברכיים
המיועדות לכל סוג של ספורט, מגיני חזה בבייסבול, מילויים
לקסדות המיועדות לכל סוג של ספורט ו/או לרצועות תיקי גב;
קצף פוליאורתן לריפוד הגה בכלים ממונעים ו/או לריפוד
מושבים בכלים ממונעים; קצף פוליאורתן לציפוי טלפונים

סלולרים, מקלדות מחשבים, מארזי מחשבים ו/או אוזניות; קצף
פוליאורתן לרתמות  טיפוס ו/או רתמות שבשימוש תעשייתי;

קצף פוליאורתן לכריות של מושבי רהיטים, מזרונים, כריות ו/או
המילויים של אלו, הנכללים כולם בסוג 17.

כ"ג כסלו תשע"א - 75030/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226095 מספר סימן

ORTHOLITE

Owners

Name: O2 Partners, LLC

Address: Two Monument Square, Portland, Maine, 
04101, U.S.A.

Identification No.: 70775

(a Maine Limited Liability  Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear insoles; insoles; all included in class 25. רפידות נעליים; רפידות; הנכללים בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 75130/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226096 מספר סימן

PAINT TECH

Ownersבעלים

Name: Gvanim, Import and Marketing of Paints Ltd שם: גוונים ייבוא ושיווק צבעים בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Park, P.O.B. 13191, Tzur 
Igal, 44862, Israel

כתובת : רח' א.ת מצפה ספיר, ת.ד. 13191, צור יגאל, 44862,
ישראל

Identification No.: 511417214מספר זיהוי: 511417214

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints for private, commercial and industrial use; all 
incuded in class 2.

צבע לשימוש אישי, מסחרי ותעשייתי; הנכללים כולם בסוג 2.

כ"ג כסלו תשע"א - 75230/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226098 מספר סימן

פיינט טק

Ownersבעלים

Name: Gvanim, Import and Marketing of Paints Ltd שם: גוונים ייבוא ושיווק צבעים בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Park, P.O.B. 13191, Tzur 
Igal, 44862, Israel

כתובת : רח' א.ת מצפה ספיר, ת.ד. 13191, צור יגאל, 44862,
ישראל

Identification No.: 511417214מספר זיהוי: 511417214

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints for private, commercial and industrial use; all 
incuded in class 2.

צבע לשימוש אישי, מסחרי ותעשייתי; הנכללים כולם בסוג 2.

כ"ג כסלו תשע"א - 75330/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226099 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Gvanim, Import and Marketing of Paints Ltd שם: גוונים ייבוא ושיווק צבעים בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Park, P.O.B. 13191, Tzur 
Igal, 44862, Israel

כתובת : רח' א.ת מצפה ספיר, ת.ד. 13191, צור יגאל, 44862,
ישראל

Identification No.: 511417214מספר זיהוי: 511417214

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints for private, commercial and industrial use; all 
included in class 2.

צבע לשימוש אישי, מסחרי ותעשייתי; הנכללים כולם בסוג 2.

כ"ג כסלו תשע"א - 75430/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226100 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research and development; medical 
and scientific research, namely, conducting clinical 
trials; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; pharmaceutical drug development services; all 
included in class 42.

מחקר ופיתוח פרמצבטי; מחקר רפואי ומדעי, דהיינו, ביצוע
ניסויים קליניים; הספקת מידע רפואי ומידע ממחקר מדעי
בתחום הפרמצבטיקה והניסויים הקליניים; שירותי פיתוח

תרופות פרמצבטיות; הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/07/2009, No. 77/776,765 ארה"ב, 08/07/2009, מספר 77/776,765

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 75530/11/2010



Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne St., Cambridge, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 51446

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 75630/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226101 מספר סימן

Owners

Name: O2 Partners, LLC

Address: Two Monument Square, Portland, Maine, 
04101, U.S.A.

Identification No.: 70775

(a Maine Limited Liability  Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthotics for the feet; orthotic inserts for footwear; all 
included in class 10.

מוצרים אורתופדיים לכפות הרגליים; תוספות אורתופדיות
לנעליים, הנכללים בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 05/08/2009, No. 77/797,886 ארה"ב, 05/08/2009, מספר 77/797,886

Class: 10 סוג: 10

כ"ג כסלו תשע"א - 75730/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226102 מספר סימן

בייביסנס

Ownersבעלים

Name: HISENSE LTD. שם: היסנס בע"מ

Address: Moshe Beker, P.O.B. 75369, Rishon Lezion, 
Israel

כתובת : משה בקר 23, ראשון לציון, 75369, ישראל

Identification No.: 17995מספר זיהוי: 17995

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Infant movement monitor; all included in class 9. מוניטור תנועת תינוק; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 75830/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226103 מספר סימן

Owners

Name: O2 Partners, LLC

Address: Two Monument Square, Portland, Maine, 
04101, U.S.A.

Identification No.: 70775

(a Maine Limited Liability  Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Polyurethane foam for footwear insoles, footwear 
lining material, collar and ankle foam, counters, 
tongue lining, midsoles and/or outsoles; polyurethane 
foam for the lining of splints; polyurethane foam for 
knee braces, ankle braces, wrist braces, wheel chair 
seats, crutch arm pads, and/or hospital bed pads,; 
polyurethane foam for gloves for all sports, shin 
pads, elbow pads and knee pads for all sports, chest 
protectors for baseball, helmet liners for all sports 
and/or backpack straps; polyurethane foam for 
automotive steering wheel foam and/or automotive 
seat foam; polyurethane foam for cell phone lining, 
computer keypads, computer housing cushioning 
and/or earphones; polyurethane foam for climbing 
and/or industrial use harnesses; polyurethane foam 
for furniture seat cushions, mattresses, pillows and/or 
the lining therefor, all included in class 17.

קצף פוליאורתן לרפידות נעליים, חומר למילוי בטנת נעליים,
קצף לקולר ולקרסול, counters, בטנה של לשון הנעליים,
הסוליה האמצעית ו/או הסוליה החיצונית; קצף פוליאורתן

לריפוד לוחות קיבוע עצמות; קצף פוליאורתן לקיבועיי ברכיים,
קיבועיי קרסוליים, לקיבועים של שורש כף היד, למושבים של
כסאות גלגלים, רפידות למשענות ידיים, ו/או רפידות למיטות
בתי חולים; קצף פוליאורתן לכפפות  המיועדות לכל סוג של
ספורט, רפידות שוקיים, רפידות מרפקים ורפידות ברכיים
המיועדות לכל סוג של ספורט, מגיני חזה בבייסבול, מילויים
לקסדות המיועדות לכל סוג של ספורט ו/או לרצועות תיקי גב;
קצף פוליאורתן לריפוד הגה בכלים ממונעים ו/או לריפוד
מושבים בכלים ממונעים; קצף פוליאורתן לציפוי טלפונים

סלולרים, מקלדות מחשבים, מארזי מחשבים ו/או אוזניות; קצף
פוליאורתן לרתמות  טיפוס ו/או רתמות שבשימוש תעשייתי;

קצף פוליאורתן לכריות של מושבי רהיטים, מזרונים, כריות ו/או
המילויים של אלו, הנכללים כולם בסוג 17.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 05/08/2009, No. 77/797,886 ארה"ב, 05/08/2009, מספר 77/797,886

Class: 17 סוג: 17

כ"ג כסלו תשע"א - 75930/11/2010



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226104 מספר סימן

RENATI

Owners

Name: THE HOUSE OF TERENCE PTY LTD

Address: Albert Street 486 , Level 7, Melbourne, Victoria, 
3002, Australia

Identification No.: 70778

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; toiletries; preparations for the hair in this 
class; hair shampoos; hair sprays; hair conditioners; 
hair lotions; hair softening creams; hair styling waxes; 
hair gels; hair waving preparations; hair creams; hair 
shine; hair deodorizers; hair colourant; hair perms; 
hair dyes; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
permanent hair waving and hair curling preparations; 
personal care products; beauty care products; body 
wash shampoo; body wash gel, body soap, soap, 
body deodorants; body lotions; body cream; body 
cologne; body powder; body fragrance; face cream; 
face cleansers; face toners; eye creams; eye gels; 
shaving preparations; shaving creams; shaving soap; 
shaving lotions; shaving balms; after-shave creams; 
beard dyes; beauty masks; bleaching preparations; 
decolorants for cosmetic purposes; color removing 
preparation; deodorant soap; deodorant for personal 
use; dyes cosmetics; eau de cologne; jelly 
(petroleum) for cosmetic purposes; make-up; make-
up powder; make-up preparations; make-up 
removing preparations; masks (beauty); mustache 
wax, gels and lotion; neutralizers for permanent 
waving; perfumes; soap; sunscreen preparations; 
cosmetic suntan preparations; waving preparations 
for the hair; skin whitening preparation; astringent for 
cosmetics; antiperspirant toiletries; antiperspirant 
soap; after-shave lotion; after-shave balms; face 
masks; face make ups; face powder; face fragrance; 
face perfume; body perfume; all included in  class 3.

תכשירי קוסמטיקה; תכשירי טואלטיקה; תכשירים עבור השיער
הנכללים בסוג זה; תכשירי שמפו לשיער; תרסיסי שיער; מרככי
שיער; תרחיצי שיער; קרמים לריכוך השיער; תכשירי ווקס

לעיצוב השיער; ג'לים לשיער; תכשירים לסלסול השיער; קרמים
לשיער; תכשיר הבהרה לשיער; מרענני שיער; מגווני שיער;
צבעי שיער; תכשירי סלסול שיער; צבענים לשיער; מי חמצן

למטרות קוסמטיות; תכשירי תלתול וסלסול שיער באופן קבוע;
מוצרי טיפוח אישיים; מוצרי טיפוח היופי; שמפו רחצה לגוף; ג'ל
רחצה לגוף; סבון גוף, סבון, מוצרי דאודורנט לגוף; תרחיצי גוף;
קרם גוף; קולון לגוף; אבקת גוף; בושם גוף; קרם פנים; תכשירי
ניקוי פנים; מגווני פנים; קרמים לעיניים; ג'לים לעיניים; תכשירי
גילוח; קרמים לגילוח; סבוני גילוח; תרחיצי גילוח; תכשירי צרי
לגילוח; קרמי אפטר-שייב; מגווני זקן; מסכות יופי; תכשירי

הלבנה; מסירי צבע למטרות קוסמטיות; תכשירים להסרת צבע;
סבון דאודורנט; דאודורנט לשימוש אישי; תכשירי קוסמטיקה
מגוונים; מי קולון; מרקחת (וזלין) למטרות קוסמטיות; איפור;
אבקת איפור; תכשירי איפור; תכשירים להסרת איפור; מסכות
(יופי); ווקס, ג'ל ותרחיץ לשפם; תכשירי נייטרליות לסלסול

תמידי; בשמים; סבון; תכשירי שיזוף; תכשירי שיזוף קוסמטיים;
תכשירי תלתול עבור השיער; תכשירים להבהרת העור; תכשיר
מקשר עבור קוסמטיקה; תכשירי טואלטיקה נגד הזעה; סבון
נגד הזעה; תרחיץ אפטר-שייב; תכשירי צרי אפטר-שייב;

מסכות פנים; תכשירי איפור לפנים; אבקה לפנים; בושם פנים;
נינוחות לפנים; בשמים לגוף; כולם כלולים בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 76030/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226105 מספר סימן

Owners

Name: O2 Partners, LLC

Address: Two Monument Square, Portland, Maine, 
04101, U.S.A.

Identification No.: 70775

(a Maine Limited Liability  Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear insoles; insoles; all included in class 25. רפידות נעליים; רפידות; הנכללים בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 05/08/2009, No. 77/797,886 ארה"ב, 05/08/2009, מספר 77/797,886

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 76130/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226106 מספר סימן

VORTEX

Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 4000 North First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Industrial robots used in the manufacture of 
semiconductors; semiconductor wafer processing 
equipment; semiconductor manufacturing machines 
and parts thereof; all included in class 7.

רובוטים תעשייתיים המשמשים בייצור של מוליכים למחצה;
ציוד עבור פרוסות מוליך למחצה; מכונות ייצור מוליך למחצה

וחלקים עבורן; הנכללים כולם בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 07/07/2009 ארה"ב, 07/07/2009

Class: 7 סוג: 7

כ"ג כסלו תשע"א - 76230/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226107 מספר סימן

Owners

Name: HAMPSHIRE HOTELS & RESORTS, LLC

Address: 200 West 55 St, Suite 42, New York, New York 
10119, U.S.A.

Identification No.: 70776

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; restaurant, bar and cocktail lounge 
services; all included in class 43.

שירותי בית מלון; שירותי מסעדה, בר וקוקטייל; כולם כלולים
בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 76330/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226109 מספר סימן

PIGAMA MEHASFARIM

פיג'מה מהספרים

Ownersבעלים

Name: Baby Smart Ltd. שם: בייבי סמארט בע"מ

Address: Nir Tzvi, 72905, Israel כתובת : ניר צבי, 72905, ישראל

Identification No.: 512844424מספר זיהוי: 512844424

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob Israeli & Co., Advs.

Address: 114 Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel

שם: יעקב ישראלי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב יגאל אלון 114, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear & headdresses; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 76430/11/2010



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226112 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Gertler Davidov Communication LLP שם: גרטלר דוידוב תקשורת שותפות מוגבלת

Address: כתובת : הברזל 27, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 550210876מספר זיהוי: 550210876

שותפות מוגבלת

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telcomunication services; included in class 38. שירותי תקשורת-רחק (טלקומיוניקציה), הנכללים בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 76530/11/2010



Application Date 28/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226120 מספר סימן

HOULIHAN LOKEY

Owners

Name: Houlihan, Lokey, Howard & Zukin, Inc

Address: 1930 Century Park West, Los Angeles, 
California, 90067, U.S.A.

Identification No.: 70779

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investment banking, investment consulting, 
investment management, financial analysis, and 
financial valuation of businesses; all included in class 
36.

בנקאות להשקעות, ייעוץ השקעות, ניהול השקעות, ניתוח
פיננסי, והערכת שווי של  עסקים; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 76630/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226128 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Electric massage apparatus, ophthalmometers, eye 
testing machines and apparatus, speculums, 
pelvimeters, electroencephalographs, immune affinity 
chromatography apparatus, tongue depressors, 
electrocardiographs, tonometers, urethral probes, 
gastroscopes, thermometers for medical purposes, 
electrodes for medical use, probes for medical 
purposes, skin thickness measuring apparatus for 
medical purposes, mobile monitoring scanners, 
audiometers, stethoscopes, percussion hammers, 
magnetic resonance CT apparatus, hematimeters, 
sphygmomanometers, blood testing apparatus, 
hooks for medical purposes, lithotomical instruments, 
surgical forceps, bone cementation tools and 
equipment, surgical elevators, fallopian tube 
instruments, blunt curettes [for surgical use], lancets, 
anaesthetic apparatus, surgical raspatries, platinum 
cauteries, obstetric apparatus, dilators for obstetrics 
and gynecology, sharp curettes, scissors for surgery, 
mirrors for surgeons, scalpels, bougies [surgery], 
clips [surgical], saws for surgical purposes, traction 
apparatus for medical purposes, defibrillators, 
surgical perforators, electric bone operating 
machines, electric scalpels, electric cauteries, cutting 
machines for medical purposes, surgical excisers, 
talipes equinus correction apparatus, tongue 
scrapers, corn knives, dermatologic orthopedic 
instruments, thoracoscopes, deafness (apparatus for 
the treatment of -), catheters, physiotherapy 
apparatus, incubators for babies, radioisotope 
therapy apparatus and instruments, fleams, suture 
apparatus, suture needles, oxygen inhalaters, lavage 
apparatus, resuscitation apparatus, mercury arc lamp 
units for therapeutic purposes, blood transfusion 
apparatus, heart pacemakers, massage apparatus, 
hot air therapeutic apparatus, urethral syringes, 
thermal packs for first aid purposes, enema 
apparatus for medical purposes, drainage tubes for 
medical purposes, sprayers for medical purposes, 
physical exercise apparatus, for medical purposes, 
aerosol dispensers for medical purposes, hot air 
vibrators for medical purposes, fluid control clips for 
medical purposes, injectors for medical purposes, 
pumps for medical purposes, artificial pneumothorax, 
respirators for artificial respiration, clinical treadmills, 
uterine syringes, ultraviolet radiator units for 
therapeutic purposes, infrared radiator units for 
therapeutic purposes, electric acupuncture 
instruments, injection needles, injection syringes 
[syringe barrels], vaginal syringes, dental drills, 
appliances for washing body cavities, ultrashort wave

מכשירי עיסוי חשמליים, אופתלמומטרים, מכונות ומכשירים
לבדיקת עיניים, מפשקים, מדי אגן, אלקטרואנצפלוגרפים,

מכשירי כרומטוגרפיית זיקה לאנטיגנים, דוחקי לשון, מכשירי
א.ק.ג., מדי לחץ, גשושי שופכה, גסטרוסקופים, מדי חום

למטרות רפואיות, אלקטרודות לשימוש רפואי, גשושים למטרות
רפואיות, מכשירי מדידת עובי עור למטרות רפואיות, סורקי
ניטור ניידים, מדי שמע, סטטוסקופים, פטישי הקשה, מכשירי
תהודה מגנטית CT, מכשירים למדידת הרכב הדם, מדי לחץ
דם, מכשירים לבדיקות דם, קרסים למטרות רפואיות, כלים
לניתוחי סילוק אבנים, מלקחיים כירורגיים, כלים וציוד לחיזוק
במלט של עצמות, כלים כירורגיים לעצם, כלים לחצוצרת
הרחם, מגרדים קהים [לשימוש כירורגי], אזמלי מנתחים,

מכשירי הרדמה, ראספאטרים כירורגיים, מצרבים מפלטינה,
מכשירי מיילדות, מרחיבים למיילדות וגינקולוגיה, מגרדים
חדים, מספריים לכירורגיה, מראות לכירורגים, מחתכים של
מנתחים, נרות [כירורגיה], מהדקים [כירורגיים], מסורים

למטרות כירורגיות, מכשירי מתיחה למטרות רפואיות, מפסיקי
פרפור, מקבים כירורגיים, מכונות חשמליות לניתוחי עצמות,
אזמלי מנתחים חשמליים, מצרבים חשמליים, מכונות חיתוך
למטרות רפואיות, כורתים כירורגיים, מכשירים לתיקון רגל
קלוטה, מגרדי לשון, סכינים ליבלות, כלים דרמטולוגיים

אורתופדיים, תורקוסקופים, חירשות (מכשירים לטיפול ב-),
צנתרים, מכשירים לפיזיותרפיה, אינקובטורים לתינוקות,

מכשירים וכלים לטיפול ברדיואיזוטופים, מקזים, מכשירי איחוי,
מחטי איחוי, משאפי חמצן, מכשירי שטיפה, מכשירי החייאה,
יחידות מנורת קשת בעלת כספית למטרות טיפוליות, מכשירים
לעירוי דם, קוצבי לב, מכשירי עיסוי, מכשירי טיפול באוויר חם,
מזרקים לשופכה, חבילות תרמיות לעזרה ראשונה, מכשירי

חוקן למטרות רפואיות, צינורות ניקוז למטרות רפואיות, מזלפים
למטרות רפואיות, מכשירי התעמלות, למטרות רפואיות, מרססי
אירוסול למטרות רפואיות, רטטי אוויר חם למטרות רפואיות,
מהדקים לשליטה על נוזלים למטרות רפואיות, מזריקים
למטרות רפואיות, משאבות למטרות רפואיות, חזה אוויר
מלאכותי, מכונות הנשמה להנשמה מלאכותית, הליכונים
קליניים, מזרקים רחמיים, יחידות מקרנים אולטרה-סגוליים
למטרות טיפוליות, יחידות מקרנים אינפרא-אדומים למטרות
טיפוליות, כלי דיקור סיני (אקופונקטורה) חשמליים, מחטי

הזרקה, מזרקי הזרקה [צינורות מזרקים], מזרקי נרתיק, מקדחי
שיניים, התקנים לשטיפת חללי גוף, מכונות ומכשירים לטיפול
בגלים אולטרה-קצרים, מכונות ומכשירים לטיפול בגלי על-שמע,
מפיחים, מכשירים וכלים לאמבט טיפולי, מחטים לדיקור סיני,
צנתרים, צינוריות, יחידות מנורת קשת בעלת פחמן למטרות
טיפוליות, נקזים, מזרקים תת-עוריים, ספקי חמצן ניידים,

משאפים, מעמדים לכלים [לשימוש בתי חולים], שולחנות לכלים
[לשימוש בתי חולים], אלונקות [למטרה רפואית], מכשירי חיטוי
[לשימוש בתי חולים], מזרני לידה, מכשירי עיקור [לשימוש בתי
חולים], שולחנות ניתוחים, מכשירי תאורה לניתוחים כירורגיים,
תיקים מותאמים לשימוש על ידי מנתחים ורופאים, מנורות
למטרות רפואיות, מיטות (הידרוסטטיות [מים] -) למטרות

רפואיות, כורסאות למטרות רפואיות או דנטליות, מכשירי חיטוי
בעשן למטרות רפואיות, מיטות, עשויים במיוחד למטרות
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therapy machines and apparatus, ultrasonic therapy 
machines and apparatus, insufflators, therapeutic 
bath apparatus and instruments, acupuncture 
needles, catheters, cannulae, carbon arc lamp units 
for therapeutic purposes, trocars, hypodermic 
syringes, portable oxygen suppliers, inhalers, 
instrument stands [for hospital use], instrument tables 
[for hospital use], stretchers [for medical purpose], 
disinfection apparatus [for hospital use], childbirth 
mattresses, sterilizing apparatus [for hospital use], 
operating tables, lighting apparatus for surgical 
operations, cases fitted for use by surgeons and 
doctors, lamps for medical purposes, beds 
(hydrostatic [water] -) for medical purposes, 
armchairs for medical or dental purposes, fumigation 
apparatus for medical purposes, beds, specially 
made for medical purposes, prescription table for 
hospital use, pharmaceutical apparatus and 
instruments, examining tables [for hospital use], 
dissecting tables, invalids' hoists, wheel stretchers for 
patient transport, prosthetic instruments for dental 
purposes, dental excavators, filling instruments [for 
dental purposes], decayed tooth detectors, mirrors 
for dentists, burs (dental -), broach for dental 
purposes, units for dental purposes, treatment beds 
for dental purposes, cleansers for dental purposes, 
scalers, orthodontic machines and instruments [for 
dental purposes], orthodontic appliances, probes for 
gingival pockets, cattle (obstetric apparatus for -), 
castrating apparatus [for veterinary purposes], balling 
guns, obstetrical apparatus for veterinary purposes, 
surgical operation tools and equipment for veterinary 
purposes, horseshoeing apparatus and instruments, 
hernia trusses, crutches, hearing aids, walking aids 
[for medical purposes], abdominal belts, abdominal 
pads, surgical implants, splints [surgical], 
compressors [surgical], artificial skin for surgical 
purposes, medical guidewires, strait jackets, finger 
guards for medical purposes, boots for medical 
purposes, artificial hairs for medical purposes, 
galvanic belts for medical purposes, corsets for 
medical purposes, artificial limbs, artificial eyes, 
artificial teeth, pins for artificial teeth, dialyzers, 
artificial breasts, artificial ligament, artificial jaws, 
maternity belts, soles (orthopaedic -), belts 
(orthopaedic -), shoes [orthopedic], hearing 
protectors, vertebral orthopedic apparatus, hernia 
bandages, anus prolapse bands, supports for flat 
feet, hypogastric belts, tips for crutches for invalids, 
cupping glasses, moxibustion apparatus, radium 
tubes for medical purposes, lasers for medical 
purposes, radiology screens for medical purposes, x-
rays tubes for medical purposes, x-rays (apparatus 
and installations for the production of -), for medical 
purposes, protection devices against x-rays 
[roentgen rays], for medical purposes, x-ray 
photographs [for medical purposes]; all included in 
class 10.

רפואיות, שולחן למרשמים לשימוש בתי חולים, מכשירים וכלי
רוקחות, שולחנות בדיקה [לשימוש בתי חולים], שולחנות

נתיחה, מנופים לנכים, אלונקות על גלגלים להובלת מטופלים,
כלים לתותבים למטרות דנטליות, מסירי עששת, כלי סתימה
[למטרות דנטליות], גלאי שיניים רקובות, מראות לרופאי
שיניים, מקדחים (דנטליים -), כלים לטיפול שורש למטרות
דנטליות, יחידות למטרות דנטליות, מיטות טיפול למטרות
דנטליות, חומרי ניקוי למטרות דנטליות, מסירי אבן, מכונות
וכלים ליישור שיניים [למטרות דנטליות], התקנים ליישור

שיניים, גשושים לכיסים בחניכיים, בקר (מכשירי מיילדות ל-),
מכשירי סירוס [למטרות וטרינריות], אקדחי כמוסות, מכשירי
מיילדות למטרות וטרינריות, כלים וציוד לניתוחים כירורגיים
למטרות וטרינריות, מכשירים וכלים להתקנת פרסות, חגורות

בקע, קביים, מכשירי שמיעה, מכשירי הליכה [למטרות
רפואיות], חגורות בטן, פדי בטן, שתלים כירורגיים, לוחות-יישור

[כירורגיים], מדחסים [כירורגיים], עור מלאכותי למטרות
כירורגיות, תילים מנחים רפואיים, כותנות משוגעים, מגני

אצבעות למטרות רפואיות, מגפיים למטרות רפואיות, שיערות
מלאכותיות למטרות רפואיות, חגורות גלווניות למטרות

רפואיות, מחוכים למטרות רפואיות, גפיים מלאכותיים, עיניים
מלאכותיים, שיניים מלאכותיים, פינים לשיניים תותבות, מכשירי

דיאליזה, שדיים מלאכותיים, מיתר מלאכותי, לסתות
מלאכותיות, חגורות לידה, סוליות (אורתופדיות -), חגורות

(אורתופדיות -), נעליים [אורתופדיות], מגני שמיעה, מכשירים
אורתופדיים לחוליות, תחבושות בקע, רצועות לצניחת פי-

הטבעת, תמיכות לרגל שטוחה, חגורות לשיפולי הבטן, קצוות
לקביים של נכים, כוסות רוח, מכשירים לטיפול בבעירת לענה
סינית, שפופרות רדיום למטרות רפואיות, לייזרים למטרות

X-רפואיות, מסכי רדיולוגיה למטרות רפואיות, שפופרות קרני
למטרות רפואיות, קרני-X (מכשירים ומתקנים להפקה של -)

למטרות רפואיות, התקני הגנה מקרני-X [קרני רנטגן], למטרות
רפואיות, צילומי קרני-X [למטרות רפואיות]; הנכללים כולם

בסוג 10.
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Owners

Name: Hyundai Corporation

Address: 226, Shinmunro-1 ka, Jongno-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 58596

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226133 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: M.D.S INVESTMENT LTD. שם: אמ.די.אס אינווסטמנט בע"מ

Address: כתובת : רח' אוסקר שינדלר 24, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514280940מספר זיהוי: 514280940

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TAKE IT FAST EAT 
SLOW  separately, but in the combination of the 
mark.

TAKE IT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
FAST EAT SLOW בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

ייבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי פסטה בישראל; הנכללים
כולם בסוג 35.
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Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226134 מספר סימן

Owners

Name: OYKAN TEKSTIL KONFEKSIYON SANAYI VE
TİCARET LIMITED ŞIRKETI

Address: Çınardere Mah. Tan Sk. N:7 Pendik, Istanbul,
Turkey

Identification No.: 800864

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.
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Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226135 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Marketing Association of Israel שם: איגוד השיווק הישראלי (ע"ר)

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 580011922מספר זיהוי: 580011922

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Goren & Co., Advs.

Address: S.A.P. Building 19 Tuval Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: א. גורן ושות', עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ. קומה 12 רחוב תובל 19, רמת גן, 52522,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing advertising servies, sales promotion and 
public relations; varied information services for 
business, regarding advertising and marketing 
purposes, statistical information, market research 
provided on-line on the Internet or through similar 
mass media networks; all included in class 35.

אספקת שירותי פרסום, קידום מכירות, יחסי ציבור, עריכת
מחקרי שוק, מידע עבור עסקים למטרות פרסום ושיווק
באמצעות מאגרי מידע מקוונים (on -line) באינטרנט או

ברשתות תקשורת המוניות דומות; כולם הנכללים בסוג 35.
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Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226137 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: CLASIKALETET LTD. שם: קלסיקלטת בע"מ

Address: Holon, Israel כתובת : חולון, ישראל

Identification No.: 511502171מספר זיהוי: 511502171

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avidan Romanov, Adv.

Address: 16 Choma Umigdal Street, P.O.B. 57318, Tel 
Aviv, Israel

שם: אבידן רומנוב, עו"ד

כתובת : רחוב חומה ומגדל 16, ת.ד. 57318, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard and goods mades from these 
materials; printed matter; bookbinding materials; 
photographs; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, דברי דפוס, צרכי
כריכת ספרים, צילומים; הנכללים כולם בסוג 16.
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Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226138 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: CLASIKALETET LTD. שם: קלסיקלטת בע"מ

Address: חולון, ישראל כתובת : חולון, ישראל

Identification No.: 511502171מספר זיהוי: 511502171

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avidan Romanov, Adv.

Address: 16 Choma Umigdal Street, P.O.B. 57318, Tel 
Aviv, Israel

שם: אבידן רומנוב, עו"ד

כתובת : רחוב חומה ומגדל 16, ת.ד. 57318, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Game and playthings; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.
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Application Date 03/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226151 מספר סימן

PLAYBOY

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather, imitations of leather, non-
leather, suede, skins, pvc, cotton, vinyl, silk, rayon, 
nylon and/or other materials, namely, athletic bags, 
all-purpose carrying bags, attache cases, backpacks, 
bags for sports, bags for umbrellas, beach bags, belt 
bags, billfolds, book bags, briefcases, business card 
cases, canvas shopping bags, change purses, 
clutches, coin purses, cosmetic bags, credit card 
holders, daypacks, drawstring pouches, duffle bags, 
fanny packs, garment bags for travel, gym bags, 
bags for carrying yoga equipment, handbags, hat 
boxes, hiking bags, hipsacks, jewelry organizers for 
travel, key cases, knapsacks, luggage, make-up 
bags sold empty, messenger bags, name card cases, 
overnight bags, pocketbooks, pouches and bags sold 
empty, pouches for holding keys, purses, rucksacks, 
saddlebags, satchels, shaving bags sold empty, shoe 
bags for travel, shoulder bags, souvenir bags, 
suitcases, textile shopping bags, ticket pouches, tie 
cases, toiletry cases sold empty, tool bags sold 
empty, tote bags, trunks and travelling bags, vanity 
cases sold empty, waist bags, wallets, sling bags, 
wheeled bags, wine bags with handles for carrying or 
holding wine, wrist mounted purses, wristlet bags, 
waist packs, valises, key bags; key cases, luggage 
tags, make-up cases sold empty, overnight cases, 
sportsman's hunting bags, straps for handbags, 
straps for luggage, suit bags, pocketbooks, shoulder 
straps; animal skins; hides; umbrellas; parasols; 
walking sticks; whips; harness and saddlery; animal 
leashes; beach umbrellas; bits (harness); canes; 
clothing for animals; collars for animals; fur pelts; golf 
umbrellas; hiking poles; hiking sticks; muzzles; non-
motorized, collapsible luggage carts; patio umbrellas; 
pet clothing; pet collar accessories, namely, bows 
and charms; pet hair ornaments; pet tags specially 
adapted for attaching to pet leashes or collars; table 
umbrellas; leather bags for merchandise packaging 
(envelopes, pouches); leather boxes for storing 
greeting cards; leather briefcases; leather cases; 
leather cases for keys; leather key chains; leather 
pouches; imitation leather key chains; all included in 
class 18.

טובין העשויים עור, חיקויי עור, עור מדומה, זמש, עורות,
פי.וי.סי, כותנה, ויניל, משי, ריון, ניילון ו/או חומרים אחרים,

שהם, תיקי התעמלות, תיקי נשיאה לכל מטרה, תיקים לנשיאת
מסמכים, תרמילים, תיקים לספורט, תיקים למטריות, תיקי חוף,

תיקי חגורה, ארנקי שטרות, תיקי ספרים, תיקי מסמכים,
נרתיקים לכרטיסי ביקור, תיקי קניות מקנבס, ארנקים לכסף
קטן, ארנקי יד, ארנקי מטבעות, תיקי קוסמטיקה, מחזיקים
לכרטיס אשראי, תרמילי יום, כיסי נשיאה עם חוט גומי,

קיטבגים, פאוצ'ים, תיקי בגדים לנסיעות, תיקים לחדר כושר,
תיקים לנשיאת ציוד יוגה, תיקי יד, תיבות כובעים, תיקי הליכה,
תיקי מותן, ארגוניות תכשיטים לנסיעות, נרתיקי מפתחות,
תרמילי גב, תיבות מטען, תיקי איפור הנמכרים ריקים, תיקי
שליחים, נרתיקים לכרטיסי שם, תיקים למשך הלילה, ארנקי
כיס, פאוצ'ים ותיקים הנמכרים ריקים, פאוצ'ים למפתחות,

ארנקים, תרמילי גב, שקי אוכף, ילקוטים, תיקי גילוח הנמכרים
ריקים, תיקי נעלים לנסיעות, תיקי כתף, תיקי מזכרות, מזוודות,
תיקי קניות מטקסטיל, נרתיקי כרטיסים, נרתיקי עניבות, נרתיקי
קוסמטיקה הנמכרים ריקים, תיקי כלים הנמכרים ריקים, תיקים,
תיקי מטען ומסע, נרתיקי תמרוקים הנמכרים ריקים, תיקי מותן,
ארנקים, תיקים לציוד טיפוס, תיקים בעלי גלגלים, תיקי יין עם
ידיות לנשיאה או החזקה של יין, נרתיקים לנשיאה על פרק היד,

תיקים לנשיאה על המותן, אמתחות, תיקים למפתחות;
נרתיקים למפתחות, תגי מטען, תיבות איפור הנמכרות ריקות,
נרתיקים ללילה, תיקים לציד ספורטיבי, רצועות לתיקי יד,

רצועות למזוודות, תיקים לחליפות, ארנקי כיס, רצועות כתף;
עורות בעלי חיים; גלדים; מטריות; שמשיות; מקלות הליכה;
שוטים; רתמות ואוכפים; רצועות בעלי חיים; שמשיות חוף;

מתגי סוס (רתמות); מטות; הלבשה לבעלי חיים; קולרים לבעלי
חיים; פרוות; מטריות גולף; מוטות טיפוס; מקלות טיפוס;

זממים; עגלות מטען לא ממונעות, מתקפלות; שמשיות מרפסת;
הלבשה לחיות מחמד; אביזרים לקולרי חיות מחמד, שהם,

קישוטים וקמעות; קישוטים לשער בעלי חיים; תגיות בעלי חיים
המותאמות להצמדה לרתמות או קולרים; מטריות שולחן; תיקי
עור לאריזת סחורה (מעטפות, פאוצ'ים); קופסאות עור לאחסון

כרטיסי ברכה; תיקי מסמכים מעור; תיבות מעור; נרתיקי
מפתחות מעור; מחזיקי מפתחות מעור; פאוצ'ים מעור; מחזיקי

מפתחות מחיקויי עור; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 77530/11/2010



Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 77630/11/2010



Application Date 03/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226152 מספר סימן

Owners

Name: YVES DORSEY

Address: 84, rue de Turenne, 75003 Paris, 75003, 
France

Identification No.: 800875

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, shirts, sweat shirts, pull overs, 
suits, footwear, headgear; all included in class 25.

דברי הלבשה, חולצות, חולצות למניעת זיעה, פולוברים,
חליפות, הנעלה  וכיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 77730/11/2010



Application Date 03/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226153 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather, imitations of leather, non-
leather, suede, skins, pvc, cotton, vinyl, silk, rayon, 
nylon and/or other materials, namely, athletic bags, 
all-purpose carrying bags, attache cases, backpacks, 
bags for sports, bags for umbrellas, beach bags, belt 
bags, billfolds, book bags, briefcases, business card 
cases, canvas shopping bags, change purses, 
clutches, coin purses, cosmetic bags, credit card 
holders, daypacks, drawstring pouches, duffle bags, 
fanny packs, garment bags for travel, gym bags, 
bags for carrying yoga equipment, handbags, hat 
boxes, hiking bags, hipsacks, jewelry organizers for 
travel, key cases, knapsacks, luggage, make-up 
bags sold empty, messenger bags, name card cases, 
overnight bags, pocketbooks, pouches and bags sold 
empty, pouches for holding keys, purses, rucksacks, 
saddlebags, satchels, shaving bags sold empty, shoe 
bags for travel, shoulder bags, souvenir bags, 
suitcases, textile shopping bags, ticket pouches, tie 
cases, toiletry cases sold empty, tool bags sold 
empty, tote bags, trunks and travelling bags, vanity 
cases sold empty, waist bags, wallets, sling bags, 
wheeled bags, wine bags with handles for carrying or 
holding wine, wrist mounted purses, wristlet bags, 
waist packs, valises, key bags; key cases, luggage 
tags, make-up cases sold empty, overnight cases, 
sportsman's hunting bags, straps for handbags, 
straps for luggage, suit bags, pocketbooks, shoulder 
straps; animal skins; hides; umbrellas; parasols; 
walking sticks; whips; harness and saddlery; animal 
leashes; beach umbrellas; bits (harness); canes; 
clothing for animals; collars for animals; fur pelts; golf 
umbrellas; hiking poles; hiking sticks; muzzles; non-
motorized, collapsible luggage carts; patio umbrellas; 
pet clothing; pet collar accessories, namely, bows 
and charms; pet hair ornaments; pet tags specially 
adapted for attaching to pet leashes or collars; table 
umbrellas; leather bags for merchandise packaging 
(envelopes, pouches); leather boxes for storing 
greeting cards; leather briefcases; leather cases; 
leather cases for keys; leather key chains; leather 
pouches; imitation leather key chains; all included in 
class 18.

טובין העשויים עור, חיקויי עור, עור מדומה, זמש, עורות,
פי.וי.סי, כותנה, ויניל, משי, ריון, ניילון ו/או חומרים אחרים,

שהם, תיקי התעמלות, תיקי נשיאה לכל מטרה, תיקים לנשיאת
מסמכים, תרמילים, תיקים לספורט, תיקים למטריות, תיקי חוף,

תיקי חגורה, ארנקי שטרות, תיקי ספרים, תיקי מסמכים,
נרתיקים לכרטיסי ביקור, תיקי קניות מקנבס, ארנקים לכסף
קטן, ארנקי יד, ארנקי מטבעות, תיקי קוסמטיקה, מחזיקים
לכרטיס אשראי, תרמילי יום, כיסי נשיאה עם חוט גומי,

קיטבגים, פאוצ'ים, תיקי בגדים לנסיעות, תיקים לחדר כושר,
תיקים לנשיאת ציוד יוגה, תיקי יד, תיבות כובעים, תיקי הליכה,
תיקי מותן, ארגוניות תכשיטים לנסיעות, נרתיקי מפתחות,
תרמילי גב, תיבות מטען, תיקי איפור הנמכרים ריקים, תיקי
שליחים, נרתיקים לכרטיסי שם, תיקים למשך הלילה, ארנקי
כיס, פאוצ'ים ותיקים הנמכרים ריקים, פאוצ'ים למפתחות,

ארנקים, תרמילי גב, שקי אוכף, ילקוטים, תיקי גילוח הנמכרים
ריקים, תיקי נעלים לנסיעות, תיקי כתף, תיקי מזכרות, מזוודות,
תיקי קניות מטקסטיל, נרתיקי כרטיסים, נרתיקי עניבות, נרתיקי
קוסמטיקה הנמכרים ריקים, תיקי כלים הנמכרים ריקים, תיקים,
תיקי מטען ומסע, נרתיקי תמרוקים הנמכרים ריקים, תיקי מותן,
ארנקים, תיקים לציוד טיפוס, תיקים בעלי גלגלים, תיקי יין עם
ידיות לנשיאה או החזקה של יין, נרתיקים לנשיאה על פרק היד,

תיקים לנשיאה על המותן, אמתחות, תיקים למפתחות;
נרתיקים למפתחות, תגי מטען, תיבות איפור הנמכרות ריקות,
נרתיקים ללילה, תיקים לציד ספורטיבי, רצועות לתיקי יד,

רצועות למזוודות, תיקים לחליפות, ארנקי כיס, רצועות כתף;
עורות בעלי חיים; גלדים; מטריות; שמשיות; מקלות הליכה;
שוטים; רתמות ואוכפים; רצועות בעלי חיים; שמשיות חוף;

מתגי סוס (רתמות); מטות; הלבשה לבעלי חיים; קולרים לבעלי
חיים; פרוות; מטריות גולף; מוטות טיפוס; מקלות טיפוס;

זממים; עגלות מטען לא ממונעות, מתקפלות; שמשיות מרפסת;
הלבשה לחיות מחמד; אביזרים לקולרי חיות מחמד, שהם,

קישוטים וקמעות; קישוטים לשער בעלי חיים; תגיות בעלי חיים
המותאמות להצמדה לרתמות או קולרים; מטריות שולחן; תיקי
עור לאריזת סחורה (מעטפות, פאוצ'ים); קופסאות עור לאחסון

כרטיסי ברכה; תיקי מסמכים מעור; תיבות מעור; נרתיקי
מפתחות מעור; מחזיקי מפתחות מעור; פאוצ'ים מעור; מחזיקי

מפתחות מחיקויי עור; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 77830/11/2010



Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 77930/11/2010



Application Date 03/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226157 מספר סימן

רסטנה

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia and other sleep related diseases; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בנדודי שינה ומחלות אחרות הקשורות
לשינה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 78030/11/2010



Application Date 03/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226158 מספר סימן

פיבלז

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for cerebrovascular, 
cardiovascular, pulmonary, inflammatory indications 
as well as for the treatment of cancer; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לאינדיקציות של המוח וכלי הדם המוחיים, לב
וכלי דם, ריאות, דלקות וכן לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג

.5

כ"ג כסלו תשע"א - 78130/11/2010



Application Date 03/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226160 מספר סימן

טרקליר

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular, 
pulmonary and inflammatory indications as well as 
for the treatment of cancer; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לאינדיקציות לב וכלי דם, ריאות ודלקות כמו גם
לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 78230/11/2010



Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226167 מספר סימן

V-FLOW

Owners

Name: Qnomy Inc

Address: 419 Park Ave. South,, New York, NY 10016, 
U.S.A.

Identification No.: 800874

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software system for distribution, 
presentation, integration and management of media 
files ; all included in class 9

מערכת תוכנה המשמשת עבור הפצה, תצוגה, שילוב וניהול של
קבצי מדיה ; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 78330/11/2010



Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226168 מספר סימן

לרקוד עם הפחד

Ownersבעלים

Name: A. Hirshfeld, counselig and investments Ltd שם: א. הירשפלד יעוץ והשקעות בע"מ

Address: 5 Alkabetz St, Rishon Le Zion, Israel כתובת : רח' אלקבץ 5, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 512746157מספר זיהוי: 512746157

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Business coaching, personal coaching, included in 
class 41.

אימון עסקי, אימון אישי; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 78430/11/2010



Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226170 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Alagem Eliezer שם: אלג'ים אליעזר

Address: כתובת : רח' לבנקון 23, בת ים, ישראל

Identification No.: 054622261מספר זיהוי: 054622261

Name: Amltai kfir שם: אמיתי כפיר

Address: 9 Igal Alon St, Zichron Eaakov, Israel כתובת : יגאל אלון 9, זכרון יעקב, ישראל

Identification No.: 030346118מספר זיהוי: 030346118

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Tourisim services; all included in class 39. שירותי תיירות; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג כסלו תשע"א - 78530/11/2010



Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226171 מספר סימן

Owners

Name: Beijing Edifier Technology CO., LTD.

Address: No. 815, 8th floor, Beijing, Shuangqiao building, 
no. 68 beisihuanxilu, People's Republic of China

Identification No.: 800876

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cabinets for loudspeakers; Horns for loudspeakers; 
Loudspeakers; Radios; Headphones; DVD players; 
Vehicle radios; Computer peripheral devices; 
Acoustic couplers; Record players; Personal stereos; 
Acoustic conduits; Audio and video receivers; Video 
telephones; Microphones; Amplifiers; Amusement 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; Tape recorders; Radiotelegraphy 
sets; Cassette players; all included in class 9.

שידות לרמקולים; צופרים לרמקולים; רמקולים; מכשירי רדיו;
אוזניות; נגני DVD; מכשירי רדיו לרכב; ציוד קצה למחשב;

מצמדים אקוסטיים; פטיפונים; מערכות סטריאו אישיות; צינורות
אקוסטיים; מקליטי קול ווידיאו; מכשירי טלפון וידיאו;

מיקרופונים; מגברים; מערכת בידור המותאמת לשימוש עם
מסך תצוגה חיצוני או מוניטור; רשמקולים; מערכת רדיו-

טלגרפיה; נגני קלטות; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 78630/11/2010



Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226174 מספר סימן

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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.

כ"ג כסלו תשע"א - 78730/11/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226175 מספר סימן

ZEVO-3

Owners

Name: SKECHERS U.S.A., INC. II

Address: Manhattan Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 47861

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, comic books, comic 
magazines, graphic novels and printed stories in 
illustrated form featured in books and magazines; all 
included in class 16.

הוצאה לאור, דהיינו, ספרי קומיקס, כתבי עת קומיים, רומנים
גרפיים וסיפורים מודפסים בצורה מאוירת המאפיינים בספרים

ובכתבי עת;   הנכללים כולם בסוג  16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 03/12/2009, No. 77/885,655 ארה"ב, 03/12/2009, מספר 77/885,655

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 78830/11/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226176 מספר סימן

ZEVO-3

Owners

Name: SKECHERS U.S.A., INC. II

Address: Manhattan Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 47861

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of animated entertainment; all 
included in class 41

בידור בצורה של תוכניות טלוויזיה מתמשכות בתחום של בידור
מונפש;  הנכללים כולם בסוג  41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 03/12/2009, No. 77/885,655 ארה"ב, 03/12/2009, מספר 77/885,655

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 78930/11/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226177 מספר סימן

ZEVO-3

Owners

Name: SKECHERS U.S.A., INC. II

Address: Manhattan Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 47861

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded DVDs, digital video discs, digital 
versatile discs, CD-ROM discs and video cassettes 
featuring animated entertainment; motion picture 
films featuring animated entertainment; 
downloadable television shows featuring animated 
entertainment; video game cartridges; video game 
discs; all included in class 09.

תקליטורים רב -תכליתיים דיגיטליים (DVD) מוקלטים מראש,
תקליטורים דיגיטליים לוידיאו, תקליטורי CD-ROM וקלטות
וידיאו המאפיינות בבידור מונפש; סרטי קולנוע המאפיינים

בבידור מונפש; תוכניות טלוויזיה הניתנות להורדה המאפיינות
בבידור מונפש; קרטרידג'ים למשחק וידיאו; תקליטורים למשחק

וידיאו; הנכללים כולם בסוג   09.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 03/12/2009, No. 77/885,655 ארה"ב, 03/12/2009, מספר 77/885,655

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 79030/11/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226178 מספר סימן

ZEVO-3

Owners

Name: SKECHERS U.S.A., INC. II

Address: Manhattan Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 47861

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear and apparel; all included in class 25. הנעלה ולבוש; הנכללים כולם בסוג  25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 03/12/2009, No. 77/885,655 ארה"ב, 03/12/2009, מספר 77/885,655

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 79130/11/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226184 מספר סימן

BALI

באלי

Ownersבעלים

Name: HISHTIL LTD. שם: חישתיל בע"מ

Address: Moshav Nehalim, 49950, Israel כתובת : מושב נחלים, 49950, ישראל

Identification No.: 510941784מספר זיהוי: 510941784

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants; all 
included in class 31

פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים; הנכללים כולם בסוג 31

כ"ג כסלו תשע"א - 79230/11/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226185 מספר סימן

COLLAGEN MICRO-VIBRATION EYE

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale, Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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, דאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים

ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול
תמידי; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 79330/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226187 מספר סימן

FLOWAY

Owners

Name: Weir Floway, Inc.

Address: Fresno, California, U.S.A.

Identification No.: 70785

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vertical turbine pump and parts therefor, including 
pump casings, impellers, drives, thrust pots, bowls, 
shafts, shaft sleeves, wear rings, shaft couplings, 
seals, discharge heads, bearings, bearing housings, 
stands, collets, strainers and coupling guards; all 
included in class 7.

משאבות טורבינה אנכיות וחלקים עבורן, כולל בתי משאבות,
מניפות, מניעים, מיכלי דחף, מיכלים, צירים, שרוולי ציר, טבעות
שחיקה, מצמדי ציר, אטמים, ראשי פריקה, מיסבים, בתי מיסב,
מעמדים, קולרים, מסננים ומגני מצמידים; הנכללים כולם בסוג

.7

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 30/11/2009, No. 77/882,759 ארה"ב, 30/11/2009, מספר 77/882,759

Class: 7 סוג: 7

כ"ג כסלו תשע"א - 79430/11/2010



Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226191 מספר סימן

אופוריה

Ownersבעלים

Name: Moshe Salame שם: משה סלמה

Address: 7 Ifergan St, Netanya, 42524, Israel כתובת : רח' איפרגן 7, נתניה, 42524, ישראל

Identification No.: 27282060מספר זיהוי: 27282060

Name: Liron Picker שם: לירון פיקר

Address: 7 I Ta'ashur St, Netanya, 42748, Israel כתובת : רח' תאשור 7, נתניה, 42748, ישראל

Identification No.: 025707472מספר זיהוי: 025707472

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Music services, production of shows and events, D.J 
services, entertainment services; all included in class 
41.

שירותי מוסיקה, הפקות ארועים ומופעים, תקליטנות, שירותי
בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 79530/11/2010



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226201 מספר סימן

EXPLORICA

Owners

Name: Explorica, Inc.

Address: 145 Tremont Street, Boston, MA, 02111, USA, 
U.S.A.

Identification No.: 800879

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Tour guide services and travel arrangement services 
and travel information services provided on a global 
computer network; providing a website on the global 
computer network featuring digital pictures of various 
travel destinations; all included in Class 39.

שירותי הדרכת טיולים ושירותי סידורי נסיעות ושירותי מידע
לנסיעות המסופקים ברשת מחשב גלובלית; מתן אתר ברשת
מחשב גלובלית המכיל תמונות דיגיטאליות של יעדי נסיעה

שונים; הכל כלול בסיווג 39.

כ"ג כסלו תשע"א - 79630/11/2010



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226207 מספר סימן

Owners

Name: Ascend Performance Materials LLC

Address: 600 Travis Street, Suite 300, Houston, Texas, 
77002, U.S.A.

Identification No.: 800880

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for general industrial use; chemical 
additives and polymer based compositions for use in 
manufacturing in a wide variety of industries; 
thermoplastic compounds, resins, and concentrates 
in liquid form for use in manufacturing in a wide 
variety of industries; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש כללי בתעשייה; מרכיבי תוספים כימיקלים
ומבוססי פולימר לשימוש בייצור במגוון רחב של תעשיות;

תרכובות תרמופלסטיות, שרפים ותרכיזים בצורת נוזל לשימוש
בייצור במגוון רחב של תעשיות; הנכללים כולם בסוג 1.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/07/2009, No. 77776837 ארה"ב, 08/07/2009, מספר 77776837

Class: 1 סוג: 1

כ"ג כסלו תשע"א - 79730/11/2010



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226208 מספר סימן

Owners

Name: Ascend Performance Materials LLC

Address: 600 Travis Street, Suite 300, Houston, Texas, 
77002, U.S.A.

Identification No.: 800880

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Nylon polymer; nylon polymer in chip and flake forms 
for use in the manufacture of a wide variety of goods; 
all goods in class 17.

פולימר ניילון; פולימר ניילון בצורת שבב ופתית לשימוש בייצור
של מגוון רחב של סחורות; הנכללים כולם בסוג 17.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/07/2009, No. 77776837 ארה"ב, 08/07/2009, מספר 77776837

Class: 17 סוג: 17

כ"ג כסלו תשע"א - 79830/11/2010



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226209 מספר סימן

Owners

Name: Ascend Performance Materials LLC

Address: 600 Travis Street, Suite 300, Houston, Texas, 
77002, U.S.A.

Identification No.: 800880

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing of nylon polymer materials 
and products; technical support services, namely, 
providing technical advice related to the design, 
development, and manufacture of nylon materials 
and products; all included in class 40.

ייצור מותאם של חומרי ומוצרי פולימר ניילון; שירותי תמיכה
טכנית, שהם מתן עצה טכנית הקשורה לעיצוב, פיתוח וייצור

של חומרי ומוצרי ניילון; הנכללים כולם בסוג 40.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/07/2009, No. 77776837 ארה"ב, 08/07/2009, מספר 77776837

Class: 40 סוג: 40

כ"ג כסלו תשע"א - 79930/11/2010



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226217 מספר סימן

Owners

Name: ACER INCORPORATED

Address: 7F, No. 137, Sec. 2, Chien Kuo N. Rd., Taipei, 
Taiwan

Identification No.: 800881

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitors, namely, computer monitors, television and 
video monitors, specially adapted bags and 
protective carrying cases for computers, external 
computer hard drives, electronic card readers, digital 
cameras, digital video recorders, cell phones, 
personal digital assistants (PDAs), portable and 
handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, image, and audio files, computer 
keyboards, computer printers, computer mouse, 
computers, computer shells and covers, namely, dust 
covers, protective covers, and protective cases; hand
-held computers, computer servers, audio speakers, 
compact disc (CD) players, computer programs for 
accessing computer networks and global 
communication networks; all included in class 9.

מסכים, בעיקר מסכי מחשב, מסכי טלוויזיה ווידאו, תיקים
מותאמים במיוחד ומנשאים מגנים למחשבים, דיסקים קשים
חיצוניים למחשבים, קוראי כרטיסים חשמליים, מצלמות

דיגיטליות, מקליטי וידאו דיגיטליים, טלפונים לסולריים, מחשבי
כף, התקנים חשמליים דיגיטליים ניידים ונישאים בכף יד

להקלטה, סידור, שידור, עיבוד וסקירת קבצי טקסט, מידע,
תמונה ואודיו, מקלדות למחשב, מדפסים למחשב, עכברים
למחשב, מחשבים, מארזים וכיסויים למחשב, בעיקר, כיסויים
מפני אבק, כיסויים מגנים, וארגזים מגנים; מחשבי כף, שרתי
מחשב, רמקולי אודיו, נגני CD, תוכנות מחשב לגישה לרשתי

מחשב ורשתי תקשורת עולמיות; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 80030/11/2010



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226219 מספר סימן

TETRIS

Owners

Name: Tetris Holding LLC

Address: 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 
19801, U.S.A.

Identification No.: 62154

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; providing information on-line 
relating to computer games and computer 
enhancements for games; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת
מידע מקוון הקשור למשחקי מחשב ותגבורי מחשב למשחקים;

הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 80130/11/2010



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226220 מספר סימן

Owners

Name: Tetris Holding LLC

Address: 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 
19801, U.S.A.

Identification No.: 62154

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; providing information on-line 
relating to computer games and computer 
enhancements for games; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת
מידע מקוון הקשור למשחקי מחשב ותגבורי מחשב למשחקים;

הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 80230/11/2010



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226221 מספר סימן

Owners

Name: KOHLER CO.

Address: Kohler, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 6241

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Engines and motors (for vehicles) and parts thereof 
and silencers therefor; all included in class 12.

מנועים ומוטורים (עבור רכבים) וחלקיהם ומשתיקים עבורם;
הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 80330/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226222 מספר סימן

O'NEILL

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; sun tanning 
oils and sun tanning creams; hair care products, in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכיבוס; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים,
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; קרמים
ושמנים לשיזוף; מוצרים לטיפוח השיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499782

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499782

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 80430/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226223 מספר סימן

O'NEILL

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, electric, not included in 
other classes, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, monitoring 
(supervision), emergency (life-saving) and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sound or images; 
magnetic recording media, including video cassettes, 
audio CDs, CD-ROMs, CD-Is, laser disks, optical 
disks and CDs for photographs; sound recording 
disks; automatic vending machines and mechanisms 
for coin operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing and computer 
equipment; fire extinguishers; sunglasses; 
spectacles; spectacle frames and accessories not 
included in other classes, such as lenses for 
sunglasses, spectacle cords and cases; diving suits; 
dry suits for diving and underwater swimming; diving 
goggles and masks for underwater sports; wet and 
dry suits for diving and underwater swimming; 
underwater breathing apparatus; protective clothing 
for aquatic pursuits; life jackets; protective helmets; 
gloves for protection against accidents; diving gloves, 
in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקר הים, במחקר,
בחשמל, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים, בצילום, בקולנוע,
בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח), במקרי
חירום (הצלת נפשות) ובהוראה; התקנים להקלטה, העברה או

שיחזור של קול או חוזי; מדיה מגנטית להקלטת נתונים,
הכוללת קלטות וידאו, דיסקים, CD-ROMs, CD-Is, דיסק
לייזר, דיסקים אופטיים ודיסקים לתצלומים; דיסקים לצריבת
צלילים; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור  מכשירים
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד
לעיבוד נתונים וציוד מחשבים; מכשירים לכיבוי אש; משקפי

שמש; משקפי ראייה; מסגרות ואביזרים למשקפי ראייה, שאינם
נכללים בסוגים אחרים, כגון, עדשות למשקפי שמש, נרתיקים
ושרשראות למשקפיים; חליפות צלילה; חליפות יבשות לצלילה
ושחייה תת ימית; משקפות צלילה ומסכות לספורט תת ימי;

התקני נשימה תת-ימיים; ביגוד מגן  לעיסוקים הקשורים למים;
חליפות הצלה; קסדות מגן; כפפות מגן נגד תאונות; כפפות

צלילה, הכל בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499782

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499782

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 80530/11/2010



Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 80630/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226224 מספר סימן

O'NEILL

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; clocks, watches, all in 
class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; מכשירים למדידת וציון זמן; שעונים, שעוני יד;

הנכללים כולם בסוג 14.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499782

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499782

Class: 14 סוג: 14

כ"ג כסלו תשע"א - 80730/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226225 מספר סימן

O'NEILL

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; magazines, books, newspapers, time 
planners, calendars, posters, stickers, poster-bills, 
writing pads, note books, pencils, pens, pen cases, 
cases and other school and office supplies (excluding 
furniture) not included in other classes; advertising 
materials (printed matter), all in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לצרכי משרד או לשימוש ביתי; חומרים
לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט
רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות

דפוס; גלופות; מגזינים, ספרים, עיתונים, ארגוניות, לוחות שנה,
פוסטרים, מדבקות, כרזות, בלוקים לכתיבה, פנקסים, עפרונות,

עטים, קופסאות לעטים, קלמרים וציוד נוסף לבית הספר
ולמשרד (מלבד רהיטים), שאינם נכללים בסוגים אחרים; חומרי

פירסום (מודפסים); הנכללים כולם בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499782

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499782

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 80830/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226226 מספר סימן

O'NEILL

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made thereof 
not included in other classes; bags, suitcases, travel 
bags, sports bags, beach bags, banana pouches, 
rucksacks and shopping bags; umbrellas and 
parasols; pocket wallets and purses; animal skins 
and hides; trunks; walking sticks; whips and saddlery, 
all in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; תיקים, מזוודות, תיקי נסיעה, תיקי ספורט,
תיקים לים, פאוצ'ים, תרמילי גב ותיקים לקניות; מטריות

ושמשיות; ארנקי כיס וארנקים; עורות בעלי חיים ועורות בעלי
חיים לצורכי לבוש; תיבות; מקלות הליכה; שוטים ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499782

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499782

Class: 18 סוג: 18

כ"ג כסלו תשע"א - 80930/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226227 מספר סימן

O'NEILL

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sports and leisure 
wear; protective clothing (not included in other 
classes) for surfing, windsurfing and water skiing, as 
well as for other water sports; wet suits; rash guards; 
footwear, especially sports shoes, leisure shoes, 
boots (for snow), booties for water sports, oriental 
slippers, slippers and sandals; headgear, such as 
caps and cap peaks, in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; בגדי ספורט ופנאי; בגדי
מיגון (שאינם בסוגים אחרים) המיועדים לגלישה, גלישת רוח
וסקי מים, כמו גם לכל סוג ספורט ימי אחר; חליפות צלילה;
בגדים לספורט ימי למניעת שפשופים; הנעלה, בעיקר נעלי
ספורט, נעלי פנאי, מגפיים (לשלג), מגפונים לספורט ימי,
כפכפים אוריינטלים, כפכפים וסנדלים; כיסויי ראש כדוגמת

כובעי מצחייה ומצחיות; הנכללים כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499782

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499782

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 81030/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226228 מספר סימן

O'NEILL

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; surfboards and 
accessories therefor, including sails, sail battens, 
tensioning apparatus for sails, sail bags, masts, mast 
feet, booms, fins, fin cases, trapezes, surfboard 
leeboards, surfboard leashes, trapeze hooks, trapeze 
lines, trapeze clips, transport bags for surfboards; 
floatation devices; surfboard bags, all in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; גלשנים ואביזריהם, הכוללים מפרשים, פסיס
מפרש, התקני מתיחת מפרשים, תיקים למפרשים, תורן, עקב
התורן, מנור, סנפירים, מארזים לסנפירים, טרפז, חרב הגלשן,
רצועת הגלשן, תופסנים של הטרפז, חבלים של הטרפז, סוגרים
של הטרפז, תיקים לנשיאת גלשנים; מתקנים לציפה; תיקים

לגלשנים; הנכללים כולם בסוג 28.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499782

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499782

Class: 28 סוג: 28

כ"ג כסלו תשע"א - 81130/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226229 מספר סימן

O'NEILL

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services relating to clothing, such as 
sports and leisure clothing, and water sports, such as 
surfing, aforementioned services rendered by 
electronic means or not; marketing and, advertising; 
business management in support of the 
commercialisation of products and services within the 
framework of "e-commerce"; administrative handling 
of electronically placed orders; business intermediary 
services in the trade of products, also within the 
framework of services rendered by wholesale 
companies; logistic consultancy and planning relating 
to business organization; project development for 
business organization; commercial project 
management; business management consultancy; 
publicity and sales promotion; organization of 
exhibitions, fairs and other events for commercial or 
publicity purposes, all in class 35.

שירותי קמעונאות הקשורים לביגוד, כגון בגדי ספורט ופנאי,
ובגדי ספורט ימי, כגון גלישה, כל השירותים הנאמרים לעיל

ניתנים באמצעים אלקטרוניים ושלא אלקטרונים; שיווק ופרסום;
ניהול עסקי לשם מתן תמיכה במיסחור מוצרים ושירותים
במסגרת של מסחר אלקטרוני; ניהול אדמניסטרטיבי של

הזמנות המתקבלות באופן אלקטרוני; שירותי תיווך עסקי בסחר
מוצרים, לרבות במסגרת של שירותים הניתנים על ידי חברות
סיטונאיות; ייעוץ לוגיסטי ותיכנון בנוגע לארגון עסקי; פיתוח
פרויקטים לארגון עסקי; ניהול פרויקטים מסחריים; מתן ייעוץ
לניהול עסקי; יחסי ציבור וקידום מכירות; ארגון תצוגות, ירידים
ואירועים אחרים למטרות מסחריות או יחסי ציבור, הכל בסוג

.35

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499782

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499782

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 81230/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226230 מספר סימן

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; sun tanning 
oils and sun tanning creams; hair care products, in

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכיבוס; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים,
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; קרמים
ושמנים לשיזוף; מוצרים לטיפוח השיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499816

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499816

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 81330/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226231 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, electric, not included in 
other classes, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, monitoring 
(supervision), emergency (life-saving) and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sound or images; 
magnetic recording media, including video cassettes, 
audio CDs, CD-ROMs, CD-Is, laser disks, optical 
disks and CDs for photographs; sound recording 
disks; automatic vending machines and mechanisms 
for coin operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing and computer 
equipment; fire extinguishers; sunglasses; 
spectacles; spectacle frames and accessories not 
included in other classes, such as lenses for 
sunglasses, spectacle cords and cases; diving suits; 
dry suits for diving and underwater swimming; diving 
goggles and masks for underwater sports; wet and 
dry suits for diving and underwater swimming; 
underwater breathing apparatus; protective clothing 
for aquatic pursuits; life jackets; protective helmets; 
gloves for protection against accidents; diving gloves, 
in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקר הים, במחקר,
בחשמל, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים, בצילום, בקולנוע,
בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח), במקרי
חירום (הצלת נפשות) ובהוראה; התקנים להקלטה, העברה או

שיחזור של קול או חוזי; מדיה מגנטית להקלטת נתונים,
הכוללת קלטות וידאו, דיסקים, CD-ROMs, CD-Is, דיסק
לייזר, דיסקים אופטיים ודיסקים לתצלומים; דיסקים לצריבת
צלילים; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור  מכשירים
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד
לעיבוד נתונים וציוד מחשבים; מכשירים לכיבוי אש; משקפי

שמש; משקפי ראייה; מסגרות ואביזרים למשקפי ראייה, שאינם
נכללים בסוגים אחרים, כגון, עדשות למשקפי שמש, נרתיקים
ושרשראות למשקפיים; חליפות צלילה; חליפות יבשות לצלילה
ושחייה תת ימית; משקפות צלילה ומסכות לספורט תת ימי;

התקני נשימה תת-ימיים; ביגוד מגן  לעיסוקים הקשורים למים;
חליפות הצלה; קסדות מגן; כפפות מגן נגד תאונות; כפפות

צלילה, הכל בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499816

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499816

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 81430/11/2010



Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 81530/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226232 מספר סימן

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; clocks, watches, all in 
class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; מכשירים למדידת וציון זמן; שעונים, שעוני יד;

הנכללים כולם בסוג 14.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499816

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499816

Class: 14 סוג: 14

כ"ג כסלו תשע"א - 81630/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226233 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; magazines, books, newspapers, time 
planners, calendars, posters, stickers, poster-bills, 
writing pads, note books, pencils, pens, pen cases, 
cases and other school and office supplies (excluding 
furniture) not included in other classes; advertising 
materials (printed matter), all in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לצרכי משרד או לשימוש ביתי; חומרים
לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט
רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות

דפוס; גלופות; מגזינים, ספרים, עיתונים, ארגוניות, לוחות שנה,
פוסטרים, מדבקות, כרזות, בלוקים לכתיבה, פנקסים, עפרונות,

עטים, קופסאות לעטים, קלמרים וציוד נוסף לבית הספר
ולמשרד (מלבד רהיטים), שאינם נכללים בסוגים אחרים; חומרי

פירסום (מודפסים); הנכללים כולם בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499816

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499816

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 81730/11/2010



Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 81830/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226234 מספר סימן

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made thereof 
not included in other classes; bags, suitcases, travel 
bags, sports bags, beach bags, banana pouches, 
rucksacks and shopping bags; umbrellas and 
parasols; pocket wallets and purses; animal skins 
and hides; trunks; walking sticks; whips and saddlery, 
all in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; תיקים, מזוודות, תיקי נסיעה, תיקי ספורט,
תיקים לים, פאוצ'ים, תרמילי גב ותיקים לקניות; מטריות

ושמשיות; ארנקי כיס וארנקים; עורות בעלי חיים ועורות בעלי
חיים לצורכי לבוש; תיבות; מקלות הליכה; שוטים ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499816

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499816

Class: 18 סוג: 18

כ"ג כסלו תשע"א - 81930/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226235 מספר סימן

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sports and leisure 
wear; protective clothing (not included in other 
classes) for surfing, windsurfing and water skiing, as 
well as for other water sports; wet suits; rash guards; 
footwear, especially sports shoes, leisure shoes, 
boots (for snow), booties for water sports, oriental 
slippers, slippers and sandals; headgear, such as 
caps and cap peaks, in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; בגדי ספורט ופנאי; בגדי
מיגון (שאינם בסוגים אחרים) המיועדים לגלישה, גלישת רוח
וסקי מים, כמו גם לכל סוג ספורט ימי אחר; חליפות צלילה;
בגדים לספורט ימי למניעת שפשופים; הנעלה, בעיקר נעלי
ספורט, נעלי פנאי, מגפיים (לשלג), מגפונים לספורט ימי,
כפכפים אוריינטלים, כפכפים וסנדלים; כיסויי ראש כדוגמת

כובעי מצחייה ומצחיות; הנכללים כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499816

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499816

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 82030/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226236 מספר סימן

Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; surfboards and 
accessories therefor, including sails, sail battens, 
tensioning apparatus for sails, sail bags, masts, mast 
feet, booms, fins, fin cases, trapezes, surfboard 
leeboards, surfboard leashes, trapeze hooks, trapeze 
lines, trapeze clips, transport bags for surfboards; 
floatation devices; surfboard bags, all in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; גלשנים ואביזריהם, הכוללים מפרשים, פסיס
מפרש, התקני מתיחת מפרשים, תיקים למפרשים, תורן, עקב
התורן, מנור, סנפירים, מארזים לסנפירים, טרפז, חרב הגלשן,
רצועת הגלשן, תופסנים של הטרפז, חבלים של הטרפז, סוגרים
של הטרפז, תיקים לנשיאת גלשנים; מתקנים לציפה; תיקים

לגלשנים; הנכללים כולם בסוג 28.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499816

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499816

Class: 28 סוג: 28

כ"ג כסלו תשע"א - 82130/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226237 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services relating to clothing, such as 
sports and leisure clothing, and water sports, such as 
surfing, aforementioned services rendered by 
electronic means or not; marketing and, advertising; 
business management in support of the 
commercialisation of products and services within the 
framework of "e-commerce"; administrative handling 
of electronically placed orders; business intermediary 
services in the trade of products, also within the 
framework of services rendered by wholesale 
companies; logistic consultancy and planning relating 
to business organization; project development for 
business organization; commercial project 
management; business management consultancy; 
publicity and sales promotion; organization of 
exhibitions, fairs and other events for commercial or 
publicity purposes, all in class 35.

שירותי קמעונאות הקשורים לביגוד, כגון בגדי ספורט ופנאי,
ובגדי ספורט ימי, כגון גלישה, כל השירותים הנאמרים לעיל

ניתנים באמצעים אלקטרוניים ושלא אלקטרונים; שיווק ופרסום;
ניהול עסקי לשם מתן תמיכה במיסחור מוצרים ושירותים
במסגרת של מסחר אלקטרוני; ניהול אדמניסטרטיבי של

הזמנות המתקבלות באופן אלקטרוני; שירותי תיווך עסקי בסחר
מוצרים, לרבות במסגרת של שירותים הניתנים על ידי חברות
סיטונאיות; ייעוץ לוגיסטי ותיכנון בנוגע לארגון עסקי; פיתוח
פרויקטים לארגון עסקי; ניהול פרויקטים מסחריים; מתן ייעוץ
לניהול עסקי; יחסי ציבור וקידום מכירות; ארגון תצוגות, ירידים
ואירועים אחרים למטרות מסחריות או יחסי ציבור, הכל בסוג

.35

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008499816

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008499816

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 82230/11/2010



Owners

Name: Sisco Textiles N.V.

Address: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, 
Curaçao, Netherlands Antilles

Identification No.: 70624

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 82330/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226243 מספר סימן

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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, דאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים

ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול
תמידי; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 82430/11/2010



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226246 מספר סימן

SMARTDAIRY

Owners

Name: TECHNOLOGIES HOLDINGS CORP.

Address: 3737 Willowick Road St, Houston, Texas, 
77019, U.S.A.

Identification No.: 70788

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Information management systems comprised of 
computer hardware and software that manages, 
controls, and provides feedback from cow milking 
machinery, automatic feeders for cows, the sorting of 
cows, cow identification, hoof care apparatus, milk 
cooling systems, the sanitizing of milk systems and 
milk tanks, the temperature of milk, milking unit 
detachers and milk meters comprised of 
electronically operated devices that sense milk flow 
and measure milk volume; information management 
systems comprised of software that provides 
statistical milk analysis and production of cows, 
individually or as a herd, all included in class 9.

מערכות ניהול מידע המורכבות מחומרות ותוכנות מחשב
המנהלות, מבקרות ומעניקות משוב ממכונות חליבת פרה,

מכונות הזנה אוטומטית עבור פרות, מיון של פרות, זיהוי פרות,
התקני טיפול ושמירת פרסה, מערכות קירור חלב, סניטציה של
מערכות חלב ומיכלי חלב, הטמפרטורה של חלב, התקני פירוק

יחידת חלב ומדי חלב המורכבים ממתקנים מופעלים
אלקטרונית החשים את זרימת החלב ומודדים כמות חלב;

מערכות ניהול ידע המורכבות מתוכנות המעניקות אבחון ויצור
חלב סטטיסטי מפרות, באופן אישי או כעדר; הנכללים כולם

בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 02/07/2009 ארה"ב, 02/07/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 82530/11/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226254 מספר סימן

Owners

Name: Piaggio & C. S.p.A.

Address: Pontedera (Pisa), Italy

Identification No.: 53164

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Four-wheeled vehicles; motors for land vehicles; all 
included in class 12.

רכבים ארבע- גלגליים; מנועים לרכבים יבשתיים; הנכללים
כולם בסוג 12

כ"ג כסלו תשע"א - 82630/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226255 מספר סימן

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; all 
included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים
אחרים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים;

הנכללים כולם בסוג 31.

כ"ג כסלו תשע"א - 82730/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226256 מספר סימן

CIGOGNE NOIRE

Owners

Name: A. DE FUSSIGNY

Address: 17 rue des Gabariers, 16100 COGNAC, France

Identification No.: 800809

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Cognac, brandy; all included in class 33. קוניאק, ברנדי; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 82830/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226257 מספר סימן

Falize

Owners

Name: Falize SA

Address: Avenue de Miremont 8b, Geneva, CH-1211, 
Switzerland

Identification No.: 800884

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces and chronometric instruments, 
particularly automatic clocks, chronographs  
(watches), chronometers, chronoscopes, electric 
clocks, radio watches, church clocks, mechanical 
watches, sun dials, longcase clocks, stopwatches, 
diving watches, pocket watches, pendulum clocks, 
alarm clocks, control clocks (master clocks); spare 
parts and components for timepieces and 
chronometric instruments, particularly anchors (for 
timepieces), watchbands, time display screens, 
barrels (for timepieces), clock cases, watch cases, 
watch bands, watch glasses, movements for 
timepieces (particularly mechanical, automatic, 
electric and electronic movements for timepieces, 
movements for quartz watches), clockworks, atomic 
clocks, components and accessories for timepieces 
and chronometric instruments (not included in other 
classes), particularly dials (for timepieces), cases for 
clocks and watchmaking, presentation cases for 
timepieces, chronometric apparatus and instruments 
(not included in other classes); jewelry, particularly 
rings, necklaces, chains (jewelry), amulets (jewelry) 
and lapel pins (jewelry), key rings, lanyard keychains; 
precious stones; medals, medallions; precious metals 
and their alloys and objects made of these materials 
or coated therewith (not included in other classes); all 
included in class 14.

שעונים וכלים כרונומטריים, בפרט שעונים אוטומטיים,
כרונוגרפים (שעונים), כרונומטרים ושעונים מדויקים לניווט בים,
מכשירים אלקטרוניים למדידה מדויקתשל פרקי זמן קצרים,

שעונים חשמליים, שעוני רדיו, שעוני כנסייה, שעונים מכאניים,
שעוני שמש, שעוני אורלוגין, שעוני עצר, שעוני צלילה, שעוני
כיס, שעוני מטוטלת, שעונים מעוררים, שעוני פיקוח (שעוני

מאסטר); חלקי חילוף ורכיבים עבור שעונים וכלים כרונומטריים,
בפרט עוגנים (לשעונים), רצועות לשעון, מסכים להצגת השעה,
גוף השעון (לשעונים), קופסאות לשעונים, תיבות לשעונים,
סרטים לשעונים, זגוגיות לשעונים, מחוגים לשעונים (בפרט

מחוגים מכאניים, אוטומטיים, חשמליים ואלקטרוניים לשעונים,
מחוגים לשעוני קווארץ), מנגנונים לשעונים, שעונים אטומיים,
רכיבים ואביזרים לשעונים וכלים כרונומטריים (אשר אינם
כלולים בסוגים אחרים), בפרט חוגות (לשעונים), קופסאות
לשעונים ותיבות להצגת שעונים והליך הכנת השעונים,

מכשירים וכלים כרונומטריים (שאינם כלולים בסוגים אחרים);
תכשיטים, בפרט טבעות, שרשראות לצוואר, שרשרות
(תכשיטים), קמעות (תכשיטים) וסיכות לדש (תכשיטים),
טבעות למפתחות, שרוך נקשר המשמש כמחזיק מפתחות;
אבנים יקרות; מדליות, מדליונים; מתכות יקרות והסגסוגות

שלהן ואובייקטים העשויים מחומרים אלו או מצופים בהם (אשר
אינם כלולים בסוגים אחרים); הכלולים כולם בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 82930/11/2010



Application Date 08/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226258 מספר סימן

Owners

Name: ConvaTec Inc.

Address: 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ, 
08558, U.S.A.

Identification No.: 70702

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical dressings; all included in Class 5. חבישות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 09/07/2009, No. 77/777508 x20; 77/777508# ארה"ב, 09/07/2009, מספר

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 83030/11/2010



Application Date 08/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226259 מספר סימן

Owners

Name: CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

Address: Ta-Suen, Chang-Hwa, Taiwan

Identification No.: 34325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires, inner tubes for bicycle tires and for vehicle 
tires, pneumatic tires and inner tubes for 
motorcycles, tire repair patches; all included in class 
12.

צמיגים, צינורות פנימיים לצמיגים לאופניים ולצמיגים לכלי-רכב,
צמיגים עם לחץ אוויר וצינורות פנימיים לאופנועים, טלאים

לתיקון צמיג; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 83130/11/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226261 מספר סימן

Owners

Name: Rheem Manufacturing Company

Address: 500 Northpark Town Center 1100 Abernathy 
Road, Atlanta, GA, 30328, U.S.A.

Identification No.: 36192

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Hot water heaters, heating equipment and air 
conditioning equipment; swimming pool and spa 
heaters, gas-fired hot water supply boilers and heat 
pumps; solar space and water heaters; air 
purification units; all included in class 11.

תנורי מים חמים, ציוד חימום וציוד מיזוג אויר; תנורי חימום
לבריכות שחיה ו(מתקני) ספא, דוודים לאספקת מים חמים
המוסקים בגז ומשאבות חימום; מרחבים סולריים ותנורים
לחימום מים; יחידות לטיהור אוויר; הנכללים כולם בסוג 11

כ"ג כסלו תשע"א - 83230/11/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226267 מספר סימן

BACKTRACK

Owners

Name: Motorola, Inc.

Address: 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois, U.S.A.

Identification No.: 800296

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital 
camera and video camera capabilities; cellular 
phones with MP3, audio, and video player 
capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and 
global positioning (GPS) capabilities; wireless 
communication devices featuring voice, data and 
image transmission; cellular phone batteries, battery 
chargers and power adaptors; all included in class 9.

טלפונים סלולריים; טלפונים סלולריים עם אפשרויות של
הודעות אלקטרוניות; טלפונים סלולריים עם אפשרויות של
מצלמה דיגיטלית ומצלמת וידאו; טלפונים סלולריים עם

אפשרויות של נגן MP3, קול ווידאו; טלפונים סלולריים עם
אפשרויות של משחק אלקטרוני; טלפונים סלולריים עם

אפשרויות של ניווט ומערכת מיקום (GPS); מתקני תקשורת
אלחוטיים עם תכונות תמסורת קול, מידע ודמות; סוללות

לטלפון סלולרי, מטעני סוללה ומתאמי כוח; הנכללים כולם בסוג
.9

כ"ג כסלו תשע"א - 83330/11/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226277 מספר סימן

TRIDEFA

Owners

Name: Novo Nordisk Health Care AG

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 56505

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for haemostasis 
management; all in included in class 5.

תכשירים רוקחיים לניהול הומיאוסטסיס; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 83430/11/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226278 מספר סימן

NOVOTHIRTEEN

Owners

Name: Novo Nordisk Health Care AG

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 56505

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for haemostasis 
management; all in included in class 5.

תכשירים רוקחיים לניהול הומיאוסטסיס; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 83530/11/2010



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226287 מספר סימן

Owners

Name: Shenzhen Everwin Industry Co., Ltd.

Address: 10/F Unit 1013, Tian'an Cyber Times Tower A,, 
Tian'an Cyber Park, Futian District, Shenzhen, People's 
Republic of China

Identification No.: 800893

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Thread; cotton thread and yarn; darning thread and 
yarn; elastic thread and yarn for textile use; spun silk; 
embroidery thread and yarn; rayon thread and yarn; 
silk thread and yarn; yarn; all included in class 23.

חוטים; חוטי כותנה וחוטי טווי מכותנה; חוטי תיקון וחוטי טווי
לתיקון; חוטים אלסטיים וחוטי טווי לשימוש בטקסטיל; טוויה
ממשי; חוטי רקמה וחוטי טוויה מרקמה; חוטי משי מלאכותי

וחוטי טוויה ממשי מלאכותי; חוטי משי וחוטי טוויה ממשי; חוטי
טוויה; הנכללים כולם בסוג 23.

כ"ג כסלו תשע"א - 83630/11/2010



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226290 מספר סימן

NITTO

Owners

Name: TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

Address: Nishi-Ku, Osaka, Japan

Identification No.: 36735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles; all included in class 12.

צמיגים לכלי רכב, צמיגים פנימיים לכלי רכב וגלגלים לכלי רכב;
הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 83730/11/2010



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226296 מספר סימן

EARTH'S BEST

Owners

Name: The Hain Celestial Group, Inc.

Address: 58 South Service Road, Melville, New York, 
11747, U.S.A.

Identification No.: 45037

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Sun block, skin lotion, skin cream, shampoo, 
conditioners and hair detangling preparations, body 
washes, baby oil, bubble bath; non-medicated diaper 
rash ointment; baby wipes; toothpastes; kits 
comprising any of the foregoing; laundry detergent; 
stain remover wipes; and all purpose spray cleaner; 
all included in class 3.

משחת שיזוף מגנה, תחליב עור, קרם עור, שמפו, מרככים
ותכשירים נגד קשרים בשיער, תרחיצי גוף, שמן תינוקות, קצף

אמבט; משחת פריחת חיתולים לא תרופתית; מגבונים
לתינוקות; משחות שיניים; ערכות המכילות כל הנזכר לעיל;
חומר ניקוי לכביסה; מגבונים להסרת כתמים; ותרסיס מנקה

לכל מטרה; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 83830/11/2010



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226298 מספר סימן

LIA SOPHIA

Owners

Name: lia sophia International GmbH

Address: Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland

Identification No.: 800890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; all included in class 14. תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 83930/11/2010



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226302 מספר סימן

TEAVANA

Owners

Name: Teavana Corporation

Address: 3475 Lenox Road, Suite 860, Atlanta, Georgia 
30326, U.S.A.

Identification No.: 800891

a corporation of Georgia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail stores and mail order services featuring teas, 
tea accessories, baked goods, electric and non-
electric appliances, houseware, glassware, giftware, 
plates, bowls, storage containers, clothing, candles, 
musical recordings and books; all included in class 
35.

שירותי חנויות קמעונאות והזמנות דואר המציגים תה, אביזרי
תה, סחורות אפויות, מכשירים חשמליים ולא-חשמליים, כלי
בית, כלי זכוכית, מתנות, צלחות, קערות, מיכלי אחסון, ביגוד,
נרות, הקלטות מוסיקליות וספרים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 84030/11/2010



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226308 מספר סימן

Owners

Name: Specialized Bicycle Components, Inc.

Address: Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 
15130, U.S.A.

Identification No.: 800892

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, bicycle frames, handlebars, bar ends, 
cranks, grips, pedals, saddles, stems, seat posts, 
tires and tubes, wheels, hubs, shocks and shock 
absorbers, pumps and water bottle cages; all 
included in class 12.

אופניים, מסגרות אופניים, כידונים, קרני כידון, ארכובות,
מאחזים, פדלים, אוכפים, מוטות לכידון, עמודי מושב, צמיגים
וצינורות, גלגלים, טבורים, זעזועים ובולמי זעזועים, משאבות

ומחזיקי בקבוקי מים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 84130/11/2010



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226310 מספר סימן

Owners

Name: Specialized Bicycle Components, Inc.

Address: Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 
15130, U.S.A.

Identification No.: 800892

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; cycling shoes, shoe 
covers, cycling gloves, cycling jerseys, cycling shorts, 
socks and jackets; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; נעלי רכיבה, מכסי נעליים, כפפות
רכיבה, אפודות רכיבה, מכנסיים קצרים לרכיבה, גרביים

וז'קטים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 84230/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226311 מספר סימן

Owners

Name: GREENTRANS CORPORATION

Address: 11FL, No. 2, Tun Hwa S.RD., Sec. 2, Taipei, 
Taiwan

Identification No.: 800894

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts and 
accessories therefor, frames, handlebars, handlebar 
stems, headsets, derailers, gears, saddles, saddle 
covers, saddlebags, seat posts, seat tubes, pedals, 
cranks, wheels, tubes, tires, rims, spokes, forks, 
baskets, carriers, mudguards, chains, chain guards, 
bells, hubs, brakes and levers, toe straps and clips; 
suspension systems for bicycles; motor for bicycles; 
mopeds; motorized scooters; motorcycles and 
structural parts therefor; all included in class 12.

אופניים, אופניים מתקפלים, אופניים חשמליים ואופניים
חשמליים מתקפלים, וחלקים מבניים ואביזרים עבורם, מסגרות,
כידונים, מוטות כידון, דיבורית ראש, מעבירי הילוכים, הילוכים,

אוכפים, כיסויי אוכפים, תיקים לאוכפים, עמודים למושב,
צינורות למושב, פדלים,  ארכובות, גלגלים, צינורות, צמיגים,

ג'נטים, חישורים, מזלגות, סלים, מנשאים, מגני בוץ,
שרשראות, מגני שרשראות, פעמונים, חישוקים, בלמים
ודוושות, רצועות לכף הרגל ומהדקים; מערכות השהייה
לאופניים; מנועים לאופניים; אופניים ממונעים; קורקינטים

ממונעים; אופנועים וחלקים מבניים עבורם; הנכללים כולם בסוג
.12

כ"ג כסלו תשע"א - 84330/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226318 מספר סימן

EFFICIENTGRIP

Owners

Name: The Goodyear Tire & Rubber Company

Address: Akron, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 24

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires; all included in class 12 צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12

כ"ג כסלו תשע"א - 84430/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226321 מספר סימן

PROMOD

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Rental of advertising space, advertising including 
advertising on web, business management and 
administration (shop windows dressing), 
demonstration of goods, publishing of advertising 
texts, organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, sales promotion, assistance 
with regard to commercial activities of an enterprise 
consisting in the management of orders via global 
communication networks, modeling for advertising or 
sales promotion, retail outlet services and wholesale 
services connected with clothing, footwear, 
perfumes, accessories, fashion accessories and 
jewellery, spectacles, watches and leather ware 
products and fashion accessories and/or online store 
services, the bringing together, for third parties, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in retail and/or 
wholesale stores and/or in corner stores and/or in 
supermarkets and/or by mail-order catalogue of 
fashion ready-to-wear articles, perfumes, spectacles, 
jewels, watches and leather goods and fashion 
accessories and catalogue by email order or from an 
internet website of fashion ready-to-wear items, 
perfumes, spectacles, jewels, watches and leather 
goods and fashion accessories, procurement 
services for others (purchasing goods and services 
for other businesses), assistance in commercial 
business management. included in class 35.

השכרת מרחב פרסום, פרסום כולל פרסום באינטרנט, ניהול
ואדמיניסטרציה עסקיים (עיצוב חלונות ראווה), הדגמת
סחורות, הוצאה לאור של טקסטים פרסומיים, ארגון של

תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות, קידום מכירות, סיוע
בקשר לפעילויות מסחריות של מיזם המורכב מניהול הזמנות
דרך רשתות תקשורת גלובליות, עיצוב לפרסום או קידום

מכירות, שירותי קמעונאות מוזלים ושירותי סיטונאות הקשורים
לביגוד, הנעלה, בשמים, אביזרים, אביזרי אופנה ותכשיטים,

משקפיים, שעונים ומוצרי עור ואביזרי אפנה ו/או שירותי חנויות
מקוונים, החיבור, עבור צדדים שלישיים, של מגוון סחורות

המאפשר ללקוחות לראות ולרכוש את הסחורות הללו בנוחיות
בחנויות קמעונאיות ו/או סיטונאיות ו/או בחנויות קטנות ו/או

בסופרמרקטים ו/או באמצעות קטלוג המוזמן בדואר של פריטי
אופנה המוכנים ללבוש, בשמים, משקפיים, תכשיטים, שעונים,
ומוצרי עור ואביזרי אופנה ובאמצעות קטלוג המוזמן בדוא"ל או
מאתר אינטרנט של פריטי אופנה המוכנים ללבוש, בשמים,

משקפיים, תכשיטים, שעונים ומוצרי עור ואביזרי אופנה, שרותי
רכישה לאחרים (רכישת סחורות ושירותים לעסקים אחרים),

סיוע בניהול עסק מסחרי. כלול בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 84530/11/2010



Owners

Name: PROMOD

Address: Chemin du Verseau 59700, Marcq en Baroeul, 
France

Identification No.: 800898

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 84630/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226322 מספר סימן

BRILLIANT CELLS

Owners

Name: Estee Lauder Cosmetics Ltd.

Address: Agincourt, Ontario, Canada

Identification No.: 1902

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; non-medicated skincare preparations; all 
included in class 3.

קוסמטיקה; תכשירי טפול עור שאינם רפואיים; הנכללים כולם
בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 84730/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226326 מספר סימן

FLIR

Owners

Name: FLIR Systems, Inc.

Address: 27700 SW Parkway Avenue, Wilsonville, 
Oregon 97070, U.S.A.

Identification No.: 800896

Oregon 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software for 
others, included in Class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב עבור אחרים, הנכללים בסוג
.42

כ"ג כסלו תשע"א - 84830/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226329 מספר סימן

DISCOVERY HD SHOWCASE

Owners

Name: Discovery Communications, LLC

Address: Silver Spring, MD, U.S.A.

Identification No.: 66002

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video disks, audio-visual recordings, 
videotapes, compact disks, DVDs and CD-ROMs; all 
included in class 9.

תקליטורי וידיאו מוקלטים מראש; הקלטות אודיו-ויזואליות,
תקליטורים, תקליטורי DVD ו-CD-ROM; הנכללים כולם בסוג

.9

כ"ג כסלו תשע"א - 84930/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226330 מספר סימן

DISCOVERY HD SHOWCASE

Owners

Name: Discovery Communications, LLC

Address: Silver Spring, MD, U.S.A.

Identification No.: 66002

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the 
Internet, cable networks, wireless networks, satellite, 
or interactive multimedia networks; audio and video 
broadcasting services over the Internet; transmission 
of information in the audio-visual field; television 
broadcasting services; cable television broadcasting; 
satellite television broadcasting; mobile media 
services in the nature of electronic transmission of 
entertainment media content; podcasting services; 
webcasting services; video-on-demand transmission 
services; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages in the 
field of general interest; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה שהם, שידור של זרימת קול והקלטות
אודיו-ויזואליות באמצעות האינטרנט, רשתות כבלים, רשתות
אלחוטיות, לווין או רשתות מולטימדיה; שירותי שידור אודיו

ווידאו באינטרנט; שידור של מידע בתחום אודיו-ויזואלי; שירותי
שידור טלוויזיה; שידור טלוויזיה בלווין; שירותי מדיה ניידים
בתחום של שידור אלקטרוני של תוכן מדיית בידור; שירותי
פודקאסטינג; שירותי שידורי רשת; שירותי שידור וידאו לפי
דרישה; מתן חדרי שיחה מקוונים ולוחות ידיעות לשידור של

הודעות בתחום עניין כללי; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 85030/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226331 מספר סימן

DISCOVERY HD SHOWCASE

Owners

Name: DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC

Address: Bethesda, Maryland, U.S.A.

Identification No.: 36873

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, multimedia 
programs in the field of general interest, distributed 
via various platforms across multiple forms of 
transmission media; providing entertainment 
information regarding ongoing television programs 
via a global computer network; production of 
television programs; production of multimedia 
programs; all included in class 41.

שירותי בידור, שהם תוכניות מולטימדיה בתחום של עניין כללי,
מופצים באמצעות פלטפורמות שונות על פני צורות מגוונות של
שידור מדיה; מתן מידע על בידור הנוגע לתוכניות טלוויזיה
קיימות באמצעות רשת מחשב גלובלית; הפקה של תוכניות
טלוויזיה; הפקה של תוכניות מולטימדיה; הנכללים כולם בסוג

.41

כ"ג כסלו תשע"א - 85130/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226332 מספר סימן

SHISHAVAC

Owners

Name: Tannous Innovations

Address: 730 South Clark Street, Suite 1112, Chicago, 
Illinois, 60605, U.S.A.

Identification No.: 800901

(Florida 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Hookah accessories, hookah accessory for lighting 
and cleaning hookahs; all included in Class 34.

אביזרים לנרגילה, אביזר להדלקת וניקוי נרגילות; הכל כלול
בסיווג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 85230/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226347 מספר סימן

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services, retail services through Internet; all 
included in class 35.

שירותי קמעונאות, שירותי קמעונאות באמצעות האינטרנט;
הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 85330/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226348 מספר סימן

NESPRESSO

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services, retail services through Internet; all 
included in class 35.

שירותי קמעונאות, שירותי קמעונאות באמצעות האינטרנט;
הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 85430/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226350 מספר סימן

NESPRESSO

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; hotel services, 
cafes, cafeterias, bars, restaurants, snack-bars, 
canteens, coffee boutiques; preparation and sale of 
carry out foods and beverages; all included in class 
43.

שירותים לאספקת מזון ושתייה; שירותי מלון, בתי קפה,
קפיטריות, ברים, מסעדות, ברי חטיפים, שקמיות, חנויות בוטיק
קפה; תכשיר ומכירה של מזון ומשקאות ללקיחה;  הנכללים

כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 85530/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226351 מספר סימן

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; hotel services, 
cafes, cafeterias, bars, restaurants, snack-bars, 
canteens, coffee boutiques; preparation and sale of 
carry out foods and beverages; all included in class 
43.

שירותים לאספקת מזון ושתייה; שירותי מלון, בתי קפה,
קפיטריות, ברים, מסעדות, ברי חטיפים, שקמיות, חנויות בוטיק
קפה; תכשיר ומכירה של מזון ומשקאות ללקיחה;  הנכללים

כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 85630/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226358 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; casino services; gaming 
services; gambling services; providing facilities for 
gambling; interactive gaming; television 
entertainment services; organization and provision of 
games and competitions for entertainment purposes; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid; casino management; night 
clubs; discotheques; cabarets; theatre and 
entertainment services featuring music, dance, 
comedy, drama and magic; health clubs; recreation 
and sporting clubs; beach and pool clubs; providing 
sports facilities; amusement park services; theme 
parks; amusement arcades; amusement centers; 
providing facilities for recreational activities; country 
club services; arranging and conducting athletic 
events, athletic competitions and sports events; 
organization and promotion of sporting activities and 
competitions; golf courses; production of radio 
programs; production of videos, movies, audio tapes, 
CD ROM'S, DVD'S and electronic games; conducting 
horse races; management of sports facilities and 
sporting events; provision of physical education and 
gymnastic facilities; production of shows; theatrical 
ticket agency services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing 
instruction and training in the fields of gambling, 
sports and entertainment; hotel management 
training; production of television programs.; all 
included in class 41.

שירותי בידור; שירותי קזינו; שירותי משחקי מזל; שירותי
הימורים; אספקת מתקנים להימורים; משחקים

אינטראקטיביים; שירותי בידור טלוויזיונים; אספקה וארגון של
משחקים ותחרויות למטרות בידור; מידע, שירותי הדרכה וייעוץ

הקשורים לכל המוזכר דלעיל; ניהול קזינו; מועדוני לילה;
דיסקוטקים; קברטים; תיאטרון ושירותי בידור מאופייני מוסיקה,
ריקוד, קומדיה, דרמה וקסם; מועדוני בריאות; מועדוני ספורט
ובילוי; מועדוני חוף ובריכה; אספקת מתקני ספורט; שירותי

פארק שעשועים; פארקי נושא; מכונות משחק לשעשוע; מרכזי
שעשוע; אספקת מתקנים לפעילויות בילוי; שירותי קאנטרי
קלאב; ארגון ועריכת אירועי אתלטיקה, תחרויות אתלטיקה
ואירועי ספורט; ארגון וקידום של פעילויות ספורט ותחרויות;
מסלולי גולף; הפקת תוכניות רדיו; הפקה של וידאו, סרטים,

רצועות אודיו, סי.די רום, די.וי.די. ומשחקים אלקטרונים; עריכת
מרוצי סוסים; ניהול מתקני ספורט ואירועי ספורט; אספקת

חינוך גופני ומתקני התעמלות; הפקת מופעים; סוכנות שירות
של כרטיסי תיאטרון; ארגון מפגשים וועידות; שירותי חינוך;
אספקת הדרכה והכשרה בתחום ההימורים, ספורט ובידור;
הכשרה לניהול מלונות; הפקת של תוכניות טלוויזיה; הנכללים

כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 85730/11/2010



Owners

Name: Harrah's License Company,LLC

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 59294

(Nevada Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 85830/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226363 מספר סימן

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up products; all included in class 3. מוצרי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 85930/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226364 מספר סימן

GUNDALIAN INVADERS

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70499

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Videos, CD's, tapes, DVD's, movies and television 
programs ; all included in class 9

וידאו, תקליטורי CD, קלטות, תקליטורי DVD, סרטים ותוכניות
טלויזיה ; הנכללים כולם בסוג 9

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Canada, 14/08/2009, No. 1,448,298 קנדה, 14/08/2009, מספר 1,448,298

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 86030/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226365 מספר סימן

GUNDALIAN INVADERS

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70499

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings, namely, collectible 
marbles; collectible game pieces, namely, marbles 
that transform into toy figures; action toy figures; 
transformable action toy figures and accessories for 
all of the foregoing; collectible trading cards; 
magnetic trading cards; carrying cases for action 
figures and collectible game pieces; all included in 
class 28

צעצועים, משחקים ודברי משחק, דהיינו, גולות משחק לאוסף;
חלקי משחק לאוסף, דהיינו, גולות משחק שהופכות לדמויות
משחק; דמויות משחק פעולה; דמויות משחק פעולה שניתנות
לשינוי ואביזרים עבור טובין אלו; קלפי משחק לאוסף; קלפי
משחק מגנטיים להחלפה; תיבות נשיאה עבור דמויות משחק

פעולה וחלקי משחק לאוסף; הנכללים כולם בסוג 28

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Canada, 14/08/2009, No. 1,448,298 קנדה, 14/08/2009, מספר 1,448,298

Class: 28 סוג: 28

כ"ג כסלו תשע"א - 86130/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226366 מספר סימן

GUNDALIAN INVADERS

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70499

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely the development, 
production and distribution of animated television 
series; entertainment and educational services 
relating to television broadcasting through the 
medium of television, including audio and video 
recording; on-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video 
services of entertainment services, namely television 
programming ; all included in class 41

שירותי בידור, שהם פיתוח, הפקה והפצה של סדרות טלויזיה
מאויירות; שירותי בידור וחינוך הנוגעים לשידורי טלויזיה

באמצעות מדיה טלויזיונית, לרבות הקלטות אודיו ווידאו; הפצה,
תמסורת ושידור מקוונים של שירותי בידור, דהיינו תכניות
טלויזיה, באמצעות רשתות מחשב ושירותי וידאו ; הנכללים

כולם בסוג 41

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Canada, 14/08/2009, No. 1,448,298 קנדה, 14/08/2009, מספר 1,448,298

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 86230/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226367 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, and goods made from these 
materials, namely, computer paper, printing paper, 
continuous roll coated printing paper, continuous roll 
kaolinite-coated printing paper, continuous roll plastic
-coated printing paper, printing paper with a fabric 
coating, fiber paper,     vinyl-coated printing paper, 
xerographic paper, proofing paper,     reproduction 
paper, art paper, banner paper, photo paper, 
billboard     paper, opaque paper, matte paper, 
canvas paper, embossed paper, heat transfer paper, 
bond paper, carbon paper, construction paper, copier     
paper, craft paper, drawing paper, electrostatic 
paper, facsimile       transmission paper, filler paper, 
illustration paper, laminated paper, luminous paper, 
manifold paper, masking paper, paper boards, plastic
-coated copying paper, plastic transparencies, 
recycled paper,      synthetic paper, tracing paper, 
stationery, and sheet protectors; printed    matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional and      
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; all included in 
class 16.

נייר, קרטון וטובין עשויים מחומרים אלו, בעיקר, נייר מחשב,
נייר הדפסה, נייר הדפסה מצופה בגליל מתמשך, נייר הדפסה
מצופה קאוליניט בגליל מתמשך, נייר הדפסה מצופה פלסטיק
בגליל מתמשך, נייר הדפסה עם ציפוי אריג, נייר סיבים, נייר
הדפסה מצופה ויניל, נייר למכונות צילום, נייר הגהה, נייר

שרטוט, נייר אמנות, נייר כרזות, נייר צילום, נייר פוסטרים, נייר
לא שקוף, נייר מאט, נייר קנבס, נייר מובלט, נייר מעבר חום,

נייר אגרות, נייר פחם, נייר בריסטול, נייר העתקה, נייר אומנות,
נייר ציור, נייר אלקטרוסטטי, נייר פקס, נייר מילוי, נייר איור,
נייר מרובד, נייר זורח, נייר רבגוני, נייר הסוואה, לוחות נייר,
נייר העתקה מצופה פלסטיק, שקפים מפלסטיק, נייר ממוחזר,
נייר סנתטי, נייר עיקוב, נייר מכתבים ומגני דפים; חומר מודפס;

חומר לכריכת ספרים; צילומים; נייר מכתבים; דבק לנייר
מכתבים או לשימוש ביתי; ציוד לאומנים; מברשות צבע, מכונות
כתיבה וציוד משרדי (למעט רהיטים); חומר לחינוך והוראה

(למעט התקנים); חומרים מפלסטיק לאריזה (לא כלולים בסוגים
אחרים); סדר-דפוס; גלופות הדפסה; הכל כלול בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 25/08/2009, No. 77/812,147 ארה"ב, 25/08/2009, מספר 77/812,147

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 86330/11/2010



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

כ"ג כסלו תשע"א - 86430/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226368 מספר סימן

WINGSPAN

Owners

Name: Brocade Communications Systems, Inc.

Address: 1745 Technology Drive, Santa Jose, California, 
95110, U.S.A.

Identification No.: 800903

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

On-line journals, namely, blogs featuring product and 
technology information and industry insight in the 
fields of storage area, metropolitan area and local 
area networks; all included in class 41.

עיתונים מקוונים, בעיקר, בלוגים המציגים מידע על מוצרים
וטכנולוגיה ותובנת התעשייה בתחומים רשתות אזור אחסון,
רשתות עירוניות ורשתות מקומיות, הכל כלול בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 17/07/2009, No. 77/783,852 ארה"ב, 17/07/2009, מספר 77/783,852

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 86530/11/2010



Application Date 15/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226376 מספר סימן

Owners

Name: Tesla Motors, Inc.

Address: 3500 Deer Creek, Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 800904

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Providing maintenance and repair services for 
automobiles; all included in class 37.

מתן שירותי אחזקה ותיקון למכוניות; הנכללים כולם בסוג 37.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 21/07/2009, No. 77/785858 ארה"ב, 21/07/2009, מספר 77/785858

Class: 37 סוג: 37

כ"ג כסלו תשע"א - 86630/11/2010



Application Date 15/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226377 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric automobiles; electric automobile parts, 
namely, motors; Fully battery electric, high 
performance sports automobile; Vehicles; apparatus 
for locomotion by land, air or water; vehicle axles; 
motor vehicle bodies; brake pads and brake linings, 
all for land vehicles; brake callipers, braking 
installations, bumper bars, clutches, differential 
gears, drive gears, drive shafts, engines and motors, 
fans for engines, gear change selectors, 
transmissions, transmission shafts, radiators, radiator 
caps, hydraulic cylinders and motors, couplings, 
carrying bearings and fan belts, all for land vehicles; 
chassis for motor vehicles; manual and power 
steering apparatus, personal safety restraints, seats, 
sliding roofs, steering columns, all for vehicles; 
vehicle wheel hubs; vehicle wheels; deflectors, 
direction indicators, doors, hatches, upholstery, 
handles for doors, horns, mirrors (retrovisors), 
luggage carriers, ski carriers, mud-guards, anti-skid 
chains, head rests, safety belts, safety seats for 
children, mud-flaps, roof-racks, shock absorbers, 
springs, stabilizer bars, starter motors, steering 
wheels, steering linkages, suspensions, torsion bars, 
tow bars, windows, window winding mechanisms, 
windscreen wipers, all for vehicles; arm rests for 
motor vehicles; balance weights for vehicle wheels; 
mechanical controls for engines, brakes, clutches, 
accelerators and for transmissions, mountings for 
engines, all for land vehicles; protective covers, 
radiator grilles, reservoirs for fluids, stowage boxes 
and stowage compartments, wheel carriers, all being 
parts of vehicles; trim panels for vehicle bodies; 
motor land vehicles; starters for land vehicles; parts 
and fittings for motor land vehicles; all included in 
class 12.

מכוניות חשמליות; חלקי מכוניות חשמליות, שהם, מנועים;
מצבר חשמלי מלא, מכונית ספורט בעלת ביצועים מעולים; כלי
רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; סרנים לכלי

רכב; גופי מנועים לכלי רכב; משטחי לבלם ורפידות לבלם, כולם
לרכבי שטח; משענות לבלם, מתקני בלימה, מוטות פגוש,

מצמדים, דיפרנציאלים, הילוכי נהיגה, מוטות הילוכים, מנועים
ומוטורים, מאווררים למנועים, בוררי החלפת הילוך, תמסורות,

מוטות תמסורת, מצננים, מכסי מצנן, צילינדרים ומנועים
הידראוליים, מזווגים, מיסבי נשיאה וחגורת מאוורר, כולם
לרכבי שטח; שלדות למנועי כלי רכב; התקני היגוי ידניים

וחשמליים, חגורות בטיחות אישיות, מושבים, גגות מתקפלים,
מוטות היגוי, כולם לרכבי שטח; טבורי אופן לכלי רכב; גלגלי כלי

רכב; דיפלקטורים, מכוונים, דלתות, צוהרים, ריפוד, ידיות
לדלתות, צופרים, מראות (מראות צד), נושאי מטען, נושאי
מגלשים, מגיני בוץ, שרשראות למניעת החלקה, כריות ראש,
חגורות בטיחות, מושבי בטיחות לילדים, מגיני בוץ, מתלי גג,
בולמי זעזועים, קפיצים, מוטות ייצוב, מנועי הזנק, הגאים,
חיבורי היגוי, מתלים, מוטות פיתול, מוטות גרירה, חלונות,

מנגנוני סיבוב חלון, מנקי שמשות, כולם עבור כלי רכב; מסעדים
למנועי כלי רכב; משקולות איזון לגלגלי כלי רכב; כלי שליטה
מכניים למנועים, בלמים, מצמדים, מאיצים, ולתמסורות,

מרכבים למנועים, כולם לרכבי שטח; כיסויי הגנה, סורגי מצנן,
מיכלים לנוזלים, כלי אחסון ותאי אחסון, נושאי גלגל, כולם
כחלקים מכלי רכב; לוחות קישוט לגופי כלי רכב; מנועי רכבי
שטח; מתנעים לרכבי שטח; חלקים ומתאמים למנועי רכבי

שטח; הנכללים כולם בסוג 12.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ג כסלו תשע"א - 86730/11/2010



Owners

Name: Tesla Motors, Inc.

Address: 3500 Deer Creek, Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 800904

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

U.S.A., 21/07/2009, No. 77/785858 ארה"ב, 21/07/2009, מספר 77/785858

Class: 12 סוג: 12

כ"ג כסלו תשע"א - 86830/11/2010



Application Date 15/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226379 מספר סימן

Owners

Name: Tesla Motors, Inc.

Address: 3500 Deer Creek, Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 800904

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Providing maintenance and repair services for 
automobiles; all included in class 37.

מתן שירותי אחזקה ותיקון למכוניות; הנכללים כולם בסוג 37.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 21/07/2009, No. 77/785919 ארה"ב, 21/07/2009, מספר 77/785919

Class: 37 סוג: 37

כ"ג כסלו תשע"א - 86930/11/2010



Application Date 15/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226381 מספר סימן

TESLA

Owners

Name: Tesla Motors, Inc.

Address: 3500 Deer Creek, Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 800904

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair; installation services; all 
included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה; הנכללים כולם בסוג
.37

כ"ג כסלו תשע"א - 87030/11/2010



Application Date 15/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226382 מספר סימן

OXYGENICS

Owners

Name: Fan Fi International, Inc.

Address: 976 United Circle, Sparks, NV, U.S.A.

Identification No.: 800905

(Nevada 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Showerheads; all included in class 11. ראשי מקלחת; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 87130/11/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226385 מספר סימן

Owners

Name: Sarar Giyim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: Organize Sanayi Bolgesi 26110, Eskisehir, 
Turkey

Identification No.: 54251

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods; such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
לרכז ביחד, לרוות הכלל, מגוון של טובין (מלבד המשלוח
שלהם), המאפשרים ללקוחות לראות ולרכוש בנינוחות את

אותם טובין; אותם שירותים הנ"ל יכולים להינתן על ידי חנויות
קמעונאיות, בסיטונאות; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 87230/11/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226386 מספר סימן

Owners

Name: Sarar Giyim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: Organize Sanayi Bolgesi 26110, Eskisehir, 
Turkey

Identification No.: 54251

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Woven and non-woven textile fabrics for use in the 
manufacture of clothing, household linen; fabric o 
imitation animal skins; textile used as lining for 
clothing; filtering materials of textile; household linen; 
curtains of textile, shower curtains of textile; table 
cloths not of paper; furniture coverings of textile, 
namely unfitted fabric furniture covers; bed covers, 
bed blankets, bed sheets, bedspreads, bed linen, 
pillowcases, quilt covers; upholstery fabrics; table 
napkins of textile; quilts of textile; bath linen except 
clothing, hand towels, face towels of textile, bathing 
towels; handkerchiefs of textile; flags not of paper; 
cloth labels; all included in class 24.

אריגים סרוגים ובלתי ארוגים לשימוש בייצור בגדים, כלי מיטה;
אריגי חיקוי עורות בעלי חיים; אריגי כשימוש לבטנה עבור

ביגוד; חומרים מסננים מטקסטיל; פשתן לשימוש ביתי; וילונות
מטקסטיל, וילונות רחצה מטקסטיל; מפות שולחן לא מנייר;

כיסויי רהיטים מטקסטיל, דהיינו אריגים לכיסוי רהיטים; ציפות,
שמיכות למיטה, סדינים למיטה, כיסוי מיטה, מצעים, ציפיות,
כיסויי שמיכות פוך; בדים לריפוד; מפיות שולחן מטקסטיל;

שמיכות מטקסטיל; פשתן אמבטיה מלבד ביגוד, מגבות ידיים,
מגבות פנים מטקסטיל, מגבות רחצה; ממחטות מטקסטיל;
דגלים לא מנייר; תוויות ביגוד; הנכללים כולם בסוג 24.

כ"ג כסלו תשע"א - 87330/11/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226387 מספר סימן

Owners

Name: Sarar Giyim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: Organize Sanayi Bolgesi 26110, Eskisehir, 
Turkey

Identification No.: 54251

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods; such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
לרכז ביחד, לרוות הכלל, מגוון של טובין (מלבד המשלוח
שלהם), המאפשרים ללקוחות לראות ולרכוש בנינוחות את

אותם טובין; אותם שירותים הנ"ל יכולים להינתן על ידי חנויות
קמעונאיות, בסיטונאות; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 87430/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226400 מספר סימן

Owners

Name: Everlight Electronics Co., Ltd.

Address: No. 25, Lane 76, Sec. 3, Chung Yang Road,, 
Tucheng 236, Taipei., Taiwan

Identification No.: 800906

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for semiconductors, namely computer 
peripherals; Photo transistor; signal transceiver; 
Audio, video and satellite signal receiver; electronics 
signal emitters; bar code readers; audio and video 
decoders; Optical fiber signal receiver; Infrared LED; 
Light-Emitting Diodes(LED); LED lamps; encoders; 
LED displays; optical signal transmitters; electronic 
signboard displays; phototubes; photo couplers; 
Semiconductor chip; Optical fiber connectors; Photo 
interrupter; Light Dimming Controller; photo-electric 
sensor; Photo-electric detector; Infrared thermal 
detector; Touch switch; light controller; Infrared 
sensor; Infrared remote controller; photo electrical 
switch; Emergency warning lights; flash lamps for 
cameras; Helmet safety lights; Light pens; Light rods; 
Traffic lights; Light control panels; all included in 
class 09.

מכשירים עבור מוליכים למחצה, דהיינו ציוד היקפי למחשב;פוטו
טרנזיסטור; משדר- מקלט אות;  אודיו, וידאו ומקלט אות לווייני;
פולטי אותות אלקטרוניים; קוראי ברקוד; מפענחי אודיו ווידאו;
מקלט אות סיב אופטי; אינפרא אדום  LED; דיודה פולט אור
(LED); מנורות LED;  מקודדים; מציגי LED; משדרי סיב

אופטי; מציגי שלטים אלקטרוניים; צינוריות אור; מצמדי תמונות;
שבב מוליך למחצה; סיב אופטי מקשר; מפענח תמונה; עמם
אור; חיישן פוטואלקטרי; גלאי פוטואלקטרי; גלאי חום אינפרא
אדום; מתג מגע; בקר אור; חיישן אינפרה אדום; שלט רחוק
אינפרא אדום ממרחק; מתג פוטו אלקטרי; אורות אזהרה

לחירום; מנורות פלש למצלמות; אורות בטיחות לקסדה; עטי
אור; מוטות אור; אורות תנועה; לוחות בקר אור; הנכללים כולם

בסוג 09.

כ"ג כסלו תשע"א - 87530/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226401 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

LED light bulbs; Safety lamps; Lighted party-themed 
decorations, electric light decorative strings; 
Christmas lamps; Search lights; Stage lamps;  
Spotlights; Electric night lights; Vehicle interior 
lighting lamps; Emergency lighting lamps; Flashlights 
lamps; Automobile lamps; Motorcycle lamps; Lamps; 
Wall lamps; Diving lights; Brake lights; Vehicle 
reversing lights; Vehicle front light; Vehicle rear light; 
Vehicle side light; Vehicle turn-signal lights; 
Emergency brake lights; Bicycle lamps; Stop 
indication lamps; Electric holiday lights; Infrared 
lamps; Lights for tubes; Lamps for outdoor use; Pen 
lights; Overhead lamps; Road lights; LED (light 
emitting diodes) lighting fixtures for use in display, 
commercial, industrial, residential, and architectural 
accent lighting applications; LED (light emitting 
diodes) lighting fixtures; LED and HID light fixtures; 
LED light assemblies for street lights, signs, 
commercial lighting, automobile, buildings, and other 
architectural uses; LED light bulbs; LED lighting 
fixtures for indoor and outdoor lighting applications; 
Light bars for vehicles, namely, {specify type of 
vehicle}; Lighting fixtures; Luminaries; Ultraviolet 
lamps not for medical purposes; all included in class 
11.

תאורת ליבון LED; נורות בטיחות; קישוטי נושא-מסיבה
מוארים, חוטי קישוט מאורים אלקטרונית; נורות חג מולד; נורות
חיפוש; נורות במה; זרקורים; תאורת לילה אלקטרונית; נורות
תאורה פנים לרכב; נורות תאורת חירום; נורות תאורה לפנס
כיס; נורות לרכב; נורות לאופנועים; נורות; נורות קיר; תאורת
צלילה; תאורת בלימה; תאורת רברס לרכב; תאורה קדמית
לרכב; תאורה אחורית לרכב; תאורה צידית לרכב; תאורת
איתות-פניה לרכב; תאורת בלימת חירום; נורות לאופניים;

נורות סימון עצירה; אורות חג אלקטרוניות; נורות אינפרא אדום;
תאורה לצינוריות; נורות לשימוש חוץ; עטים מאירים;  אורות
תקורה; אורות דרך; LED (דיודה פולט אור) מואר מקובע
לשימושי תצוגה, מסחר, תעשייה, ביתי, אדריכלי המבליט

HID ו LED ;(דיודה פולט אור) מואר מקובע LED ;יישומי אור
מקובע אור; רכיבי LED אור לתאורת רחוב, שלטים, תאורה
מסחרית, רכבים, בניינים, ושימוש אדריכלי אחר; תאורת ליבון
LED; תאורת LED מקובעת ליישומים  בבית ומחוצה לו;
מוטות תאורה לרכב, דהיינו, {סוג רכב מסוים}; תאורה

מקובעת; מאירים; נורות על סגוליות לא למטרות רפואיות;
הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 87630/11/2010



Owners

Name: Everlight Electronics Co., Ltd.

Address: No. 25, Lane 76, Sec. 3, Chung Yang Road,, 
Tucheng 236, Taipei., Taiwan

Identification No.: 800906

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 87730/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226406 מספר סימן

KINERGY

Owners

Name: HANKOOK TIRE CO., LTD.

Address: Seoul, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 47518

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires; Inner tubes for vehicle wheels; 
Tires for vehicles wheels;included in class 12.

צמיגים למכוניות; פנימיות לגלגלי רכב; צמיגים לגלגלי כלי
רכב.כלולים בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 87830/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226409 מספר סימן

VANTRA

Owners

Name: HANKOOK TIRE CO., LTD.

Address: Seoul, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 47518

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Air pumps [vehicle accessories];  Air vehicles;  Anti-
skid chains;  Automobile tires;  Automobiles; Bicycle 
handle bars;  Bicycle tires;  Bicycles;  Brake linings 
for vehicles;  Casings for pneumatic tires;  Seat 
covers for vehicles;  Covers for tyres;  Covers for 
vehicle wheels;  Motorcycle tires; Adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; Inner tubes for 
bicycles;  Inner tubes for motorcycles; Inner tubes for 
pneumatic tires;  Inner tubes for vehicle wheels;  
Inner tubes for vehicle tires; Luggage nets for 
vehicles;  Pneumatic tires;  Repair outfits for inner 
tubes;  Rims for vehicle wheels; Saddle covers for 
bicycles;  Saddle covers for motorcycles; Safety belts 
for vehicle seats;  Brake segments for vehicles;  
Shock absorbers for vehicle;  Ski carriers for cars;  
Spikes for tires;  Studs for tires;  Tires for vehicle 
wheels; Tires, solid, for vehicle wheels; Treads for 
retreading tires;  Treads for vehicles [roller belts];  
Treads for vehicles [tractor type]; Tubeless tires for 
bicycles;  Tubeless tires for motorcycles;  Valves for 
vehicle tires;  Vehicle wheel tires;  Vehicle wheels;  
Electric vehicles;  Boats;  Locomotives;  Windscreen 
wipers;  Windscreens; Included in class 12.

משאבות אוויר [אביזרים לכלי-רכב]; כלי רכב אוויריים;
שרשראות מונעות החלקה; צמיגי מכוניות; מכוניות; מוטות

אחיזה לאופניים; צמיגי אופניים; אופניים; רפידות בלמים לכלי
רכב; כיסוי לצמיגים פנאומטיים; כיסויי מושבים לכלי רכב; כיסויי
צמיגים; כיסויים לגלגלי כלי רכב; צמיגי אופנועים; טלאים מגומי
נצמד לתיקון פנימיות; פנימיות לאופניים; פנימיות לאופנועים;
פנימיות לצמיגים פנאומטיים; פנימיות לגלגלי כלי רכב; פנימיות
לצמיגי כלי רכב; רשתות אחסון לכלי רכב; צמיגים פנאומטיים;
ציוד לתיקון פנימיות; חישוקים לגלגלי כלי רכב;  כיסויי אוכף
לאופניים; כיסויי אוכף לאופנועים; חגורות בטיחות למושבי כלי
רכב; קטעי בלמים לכלי רכב; בולמי זעזועים לכלי רכב; נושאי
מגלשיים למכוניות; דוקרנים לצמיגים; יתדות לצמיגים; מסמרים
לגלגלי כלי רכב; צמיגים לגלגלי כלי רכב; צמיגים מוצקים לגלגלי
כלי רכב; חישוקים לחידוש צמיגים; חישוקים לכלי רכב [חגורות
למוטות]; חישוקים לכלי רכב [מסוג טרקטור]; צמיגים ללא
פנימית לאופניים; צמיגים ללא פנימית לאופנועים; שסתומים
לצמיגי כלי רכב;  צמיגים לגלגלי כלי רכב; גלגלי כלי רכב; כלי
רכב חשמליים; סירות; קטרים; מגבים לשמשות מגן; שמשות

מגן. הכלולים בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 87930/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226415 מספר סימן

צ'רטיס

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance and financial services; all included in class 
36

שירותי ביטוח ושירותים פיננסיים ; הנכללים כולם בסוג 36

כ"ג כסלו תשע"א - 88030/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226416 מספר סימן

CHARTIS

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management, consulting and administration 
services; all included in class 35

שירותי ניהול עסקים, יעוץ ואדמיניסטרציה ; הנכללים כולם
בסוג 35

כ"ג כסלו תשע"א - 88130/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226441 מספר סימן

ברונכוקיד

Ownersבעלים

Name: Sam On Pharmaceutical, Chemical and 
Cosmetic Laboratories Ltd.

שם: סם און מעבדה פרמצבטית, כימית וקוסמטית בע"מ

Address: 25 Haavoda Street, Bat Yam, Israel כתובת : רחוב העבודה 25, בת ים, ישראל

Identification No.: 510026560מספר זיהוי: 510026560

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer & Ady Kaplan & Co., 
Adv.

Address: "Beit Zion",  41-45 Rothshild Blvd., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : "בית ציון", שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparation for symptomatic relief of clod, cough, 
nasal and auditory canal congestion; included in 
class 5.

תכשיר להקלה סימפטומטית בהצטננות, בשיעול, גודש באף
ובאוזן התיכונה; הנכלל בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 88230/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226442 מספר סימן

ברונכוקיד

Ownersבעלים

Name: Sam On Pharmaceutical, Chemical and 
Cosmetic Laboratories Ltd.

שם: סם און מעבדה פרמצבטית, כימית וקוסמטית בע"מ

Address:  בת ים, ישראל25רחוב העבודה , כתובת : רחוב העבודה 25, בת ים, ישראל

Identification No.: 510026560מספר זיהוי: 510026560

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer & Ady Kaplan & Co., 
Adv.

Address: "Beit Zion",  41-45 Rothshild Blvd., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : "בית ציון", שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Syrup for symptomatic relief of clod, cough, nasal 
and auditory canal congestion; included in class 29.

סירופ להקלה סימפטומטית בהצטננות, בשיעול, גודש באף
ובאוזן התיכונה; הנכלל בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 88330/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226443 מספר סימן

BRONCHOKID

Ownersבעלים

Name: Sam On Pharmaceutical, Chemical and 
Cosmetic Laboratories Ltd.

שם: סם און מעבדה פרמצבטית, כימית וקוסמטית בע"מ

Address:  בת ים, ישראל25רחוב העבודה , כתובת : רחוב העבודה 25, בת ים, ישראל

Identification No.: 510026560מספר זיהוי: 510026560

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer & Ady Kaplan & Co., 
Adv.

Address: "Beit Zion",  41-45 Rothshild Blvd., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : "בית ציון", שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparation for symptomatic relief of clod, cough, 
nasal and auditory canal congestion; included in 
class 5.

תכשיר להקלה סימפטומטית בהצטננות, בשיעול, גודש באף
ובאוזן התיכונה; הנכלל בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 88430/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226444 מספר סימן

BRONCHOKID

Ownersבעלים

Name: Sam On Pharmaceutical, Chemical and 
Cosmetic Laboratories Ltd.

שם: סם און מעבדה פרמצבטית, כימית וקוסמטית בע"מ

Address:  בת ים, ישראל25רחוב העבודה , כתובת : רחוב העבודה 25, בת ים, ישראל

Identification No.: 510026560מספר זיהוי: 510026560

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer & Ady Kaplan & Co., 
Adv.

Address: "Beit Zion",  41-45 Rothshild Blvd., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : "בית ציון", שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Syrup for symptomatic relief of clod, cough, nasal 
and auditory canal congestion; included in class 29.

סירופ להקלה סימפטומטית בהצטננות, בשיעול, גודש באף
ובאוזן התיכונה; הנכלל בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 88530/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226450 מספר סימן

מחירון דקל

Ownersבעלים

Name: DEKEL COMPUTER SERVICES FOR 
ENGINEERING (1986) LTD.

שם: דקל שירותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ

Address: Hayozma St. 2, Tirat HaCarmel 39120, Israel כתובת : רחוב היוזמה 2, טירת כרמל, ישראל

Identification No.: 511134579מספר זיהוי: 511134579

חברה בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Databases in the fields of construction and building 
renovations, computer software for managing tenders 
and controlling budgets in the field of construction, 
included in Class 9

מאגרי מידע בתחום הבנייה והשיפוצים, תוכנות מחשב לניהול
מכרזים ולבקרת תקציבים בתחום הבנייה, הנכללים בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 88630/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226451 מספר סימן

דקל

Ownersבעלים

Name: DEKEL COMPUTER SERVICES FOR 
ENGINEERING (1986) LTD.

שם: דקל שירותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ

Address: Hayozma St. 2, Tirat HaCarmel 39120, Israel כתובת : רחוב היוזמה 2, טירת כרמל, ישראל

Identification No.: 511134579מספר זיהוי: 511134579

חברה בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Databases in the fields of construction and building 
renovations, computer software for managing tenders 
and controlling budgets in the field of construction, 
included in Class 9

מאגרי מידע בתחום הבנייה והשיפוצים, תוכנות מחשב לניהול
מכרזים ולבקרת תקציבים בתחום הבנייה, הנכללים בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 88730/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226452 מספר סימן

מחירון דקל

Ownersבעלים

Name: DEKEL COMPUTER SERVICES FOR 
ENGINEERING (1986) LTD.

שם: דקל שירותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ

Address: Hayozma St. 2, Tirat HaCarmel 39120, Israel כתובת : רחוב היוזמה 2, טירת כרמל, ישראל

Identification No.: 511134579מספר זיהוי: 511134579

חברה בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, being brochures that include price 
lists, legislative provisions, safety instructions, guides 
for management and supervision, tenders, all in the 
field of construction and building renovations, 
included in Class 16

דברי דפוס, שהם חוברות הכוללות מחירונים, הוראות חקיקה,
הוראות בטיחות, מדריכים לניהול ופיקוח, מכרזים, הכל בתחום

הבנייה והשיפוצים, הנכללים בסוג 16

כ"ג כסלו תשע"א - 88830/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226453 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DEKEL COMPUTER SERVICES FOR 
ENGINEERING (1986) LTD.

שם: דקל שירותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ

Address: Hayozma St. 2, Tirat HaCarmel 39120, Israel כתובת : רחוב היוזמה 2, טירת כרמל, ישראל

Identification No.: 511134579מספר זיהוי: 511134579

חברה בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Databases in the fields of construction and building 
renovations, computer software for managing tenders 
and controlling budgets in the field of construction, 
included in Class 9

מאגרי מידע בתחום הבנייה והשיפוצים, תוכנות מחשב לניהול
מכרזים ולבקרת תקציבים בתחום הבנייה, הנכללים בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 88930/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226454 מספר סימן

דקל

Ownersבעלים

Name: DEKEL COMPUTER SERVICES FOR 
ENGINEERING (1986) LTD.

שם: דקל שירותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ

Address: Hayozma St. 2, Tirat HaCarmel 39120, Israel כתובת : רחוב היוזמה 2, טירת כרמל, ישראל

Identification No.: 511134579מספר זיהוי: 511134579

חברה בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, being brochures that include price 
lists, legislative provisions, safety instructions, guides 
for management and supervision, tenders, all in the 
field of construction and building renovations, 
included in Class 16

דברי דפוס, שהם חוברות הכוללות מחירונים, הוראות חקיקה,
הוראות בטיחות, מדריכים לניהול ופיקוח, מכרזים, הכל בתחום

הבנייה והשיפוצים, הנכללים בסוג 16

כ"ג כסלו תשע"א - 89030/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226455 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DEKEL COMPUTER SERVICES FOR 
ENGINEERING (1986) LTD.

שם: דקל שירותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ

Address: Hayozma St. 2, Tirat HaCarmel 39120, Israel כתובת : רחוב היוזמה 2, טירת כרמל, ישראל

Identification No.: 511134579מספר זיהוי: 511134579

חברה בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, being brochures that include price 
lists, legislative provisions, safety instructions, guides 
for management and supervision, tenders, all in the 
field of construction and building renovations, 
included in Class 16

דברי דפוס, שהם חוברות הכוללות מחירונים, הוראות חקיקה,
הוראות בטיחות, מדריכים לניהול ופיקוח, מכרזים, הכל בתחום

הבנייה והשיפוצים, הנכללים בסוג 16

כ"ג כסלו תשע"א - 89130/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226459 מספר סימן

DHAid

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations which contain DHA 
(docosahexaenoic acid, omega-3 fatty acids) and its 
derivatives; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים שמכילים DHA (חומצה דוקוסאהקסיונית,
חומצות שומן אומגה3-) ונגזריו; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 89230/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226460 מספר סימן

DHAid

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Preparations made from cereals, especially pasta, 
bread, pastry and confectionery which contain DHA 
(docosahexaenoic acid, omega-3 fatty acids) and its 
derivatives; all included in class 30.

תכשירים העשויים מדגנים, במיוחד פסטה, לחם, מאפים ודברי
מתיקה שמכילים DHA (חומצה דוקוסאהקסיונית, חומצות שומן

אומגה3-) ונגזריו; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 89330/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226461 מספר סימן

DHAid

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

DHA (docosahexaenoic acid, omega-3 fatty acids) 
and its derivatives, for use in the production of 
pharmaceutical preparations, dietetic substances and 
foodstuffs; all included in class 1.

DHA (חומצה דוקוסאהקסיונית, חומצות שומן אומגה3-)
ונגזריו, לשימוש בייצור של תכשירים רוקחיים, חומרים

דיאטטיים ומוצרי מזון; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 89430/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226462 מספר סימן

Vectron

Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Railway vehicles and their parts (to the extent 
included in class 12); all included in class 12.

כלי רכב של מסילות-ברזל וחלקיהם (במידה שהם נכללים בסוג
12); הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 89530/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226463 מספר סימן

STIEFEL

Owners

Name: Stiefel Laboratories, Inc.

Address: Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington 19801, DELAWARE, U.S.A.

Identification No.: 800911

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin care preparations; soap, shampoo, powder, 
mouthwash, gels, lotions, creams and ointments, all 
being goods within the class; all included in class 3.

תכשירי טיפוח עור; סבון, שמפו, פודרה, מי פה, ג'ל, תחליבים,
קרמים ומשחות, כשכולם מהווים סחורות בתוך סוג זה;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 89630/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226464 מספר סימן

STIEFEL

Owners

Name: Stiefel Laboratories, Inc.

Address: Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington 19801, DELAWARE, U.S.A.

Identification No.: 800911

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
diseases by topical application; pharmaceutical 
preparations for the treatment of skin diseases by 
oral administration; pharmaceutical preparations for 
the treatment of skin diseases by parenteral 
administration; medicated patches, plasters and 
dressings for the treatment of skin diseases; 
diagnostic tests for application to the skin; allergy test 
components and kits; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות עור דרך אפליקציה
טופיקלית; תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות עור דרך

אדמיניסטרציה אוראלית; תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות
עור דרך אדמיניסטרציה שמוחדרת לגוף שאינה דרך הפה או

המעיים; טלאי, פלסטרים ותחבושות תרופתיים לטיפול במחלות
עור; בדיקות דיאגנוסטיות לאפליקציה לעור; מרכיבים וערכות

בדיקת אלרגיה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 89730/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226468 מספר סימן

STIEFEL

Owners

Name: Stiefel Laboratories, Inc.

Address: Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington 19801, DELAWARE, U.S.A.

Identification No.: 800911

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for use in the 
diagnosis and treatment of skin diseases; artificial 
skin; suture materials; biopsy punches; all included in 
class 10.

מכשירים וכלים רפואיים לשימוש באבחנה וטיפול במחלות עור;
עור מלאכותי; חומרי תפירה; מנקבים ביופסיים; הנכללים כולם

בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 89830/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226469 מספר סימן

FITCH

Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 800912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 26/08/2009, No. 593632009 שוויץ, 26/08/2009, מספר 593632009

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 89930/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226470 מספר סימן

ARTHUR D. LITTLE

Owners

Name: ALTRAN INTERNATIONAL B.V.

Address: Walaardt Sacrestraat 405, 1117BM Schiphol, 
Netherlands

Identification No.: 800913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, dissemination of advertisements; 
employment agencies; personnel recruitment; 
personnel management consultancy; computerized 
file management; business information; arranging 
newspaper subscriptions for others; market studies; 
organisation of exhibitions for commercial and 
advertising purposes; public relations; systematic 
ordering of data in a central file; recording, 
transcription, compilation and systemisation of written 
communications and recordings; collating 
mathematical or statistical data; sales promotion (for 
others); business management assistance; 
commercial or industrial management assistance; 
providing facilities for exhibitions (administrative); all 
included in class 35.

פרסום, הפצה של פרסומות; סוכנויות תעסוקה; גיוס כוח אדם;
ייעוץ ניהול כוח אדם; ניהול תיק ממוחשב; מידע עסקי; סידור
מנויי עיתונים עבור אחרים; חקר שוק; ארגון של תערוכות
למטרות מסחר ופרסום; יחסי ציבור; הסדרה שיטתית של

נתונים בתיק מרכזי; הקלטה, תעתיק, קומפילציה וסיסטמיזציה
של תקשורות כתובות והקלטות; התאמת נתונים מתמטיים או
סטטיסטיים; קידום מכירות (לאחרים); עזרה בניהול עסקים;
עזרה בניהול מסחרי או תעשייתי; אספקת מתקנים לתערוכות

(אדמניסטרטיבי); הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 90030/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226471 מספר סימן

Owners

Name: TIANJIN DAGU CHEMICAL CO., LTD.

Address: No. 1 Xinghua Road, Tanggu District, Tianjin, 
People's Republic of China

Identification No.: 62926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת,
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

PVC resin; caustic soda; propylene oxide; polyether 
polylols; polymer polylol; styrene monomer; 
acrylonitrile-butadiene styrene; vinyl chloride; 
ethylene dichloride; polystyrene; expandable 
polystyrene; general purpose polystyrene; high 
impact polystyrene; oxygen; nitrogen; chlorine liquid; 
hydrochloric acid; hydrogen peroxide; sodium 
hypochlorite; hydrogen; propylene dichloride; barium 
sulphate; barium chloride; sodium peroxide; 
polycarbonate; phenol; acetone; cumene; acrylic 
acid; methyl acrylate; ethyl acrylate; propyl acrylate; 
butyl acrylate; ethyl-hexyl acrylate; blutadiene; all 
goods included in class 1.

שרף פי.וי.סי.; סודה קאוסטית; אוקסיד הפרופילין; פוליתר
פולילואלס; פולימר פולילול; סטירין מונומר; אקרילוניטריל
בותאדין סטירין; ויניל כלוריד; אתלין דיכלוריד; פוליסטירן;
פוליסטירן גמיש; פוליסטירן למטרות כלליות; פוליסטירין

אימפקט גבוה; חמצן; חנקן; כלור נוזלי; הידרו כלורי אסיד; מימן
על-תחמוצת; נתרן תת-כלורי; מימן; פרופלין די כלוריד; בריום
זולפט; בריום כלוריד; נתרן על-תחמוצת; פולי קרבונט; פינול;
אצטון; אסיד אקרילי; אתיל אקרילי; פרופיל אקרילי; קרבון
אקרילי; אתיל הקסל אקרילי; סותאדין; כל הסחורות נכללות

בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 90130/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Merged with 226474 226475 אוחד עם 226474 226475

Merger איחוד

Linked Files תיקים קשורים

MUNDIA

Trade Mark No. 226473 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Application service provider services featuring 
software for use in creating, displaying, sharing and 
storing multimedia presentations that include 
photographs and sound, all in the field of genealogy 
and family history; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in creating, 
displaying, sharing and storing multimedia 
presentations that include photographs and sound, 
all in the field of genealogy and family history; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software that enables family groups to 
create and maintain personalized websites for the 
purpose of sharing information regarding family 
members; hosting of digital content on the Internet, 
namely, hosting on-line journals and blogs in the field 
of genealogy and family history; computer services, 
namely, hosting and maintaining an online website 
for others to access photo albums and calendars; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in the creation and 
publication of on-line journals and blogs in the field of 
genealogy and family history; genealogical services, 
namely, genealogy research, provided in person and 
via the Internet; all included in class 42

שירותי יישום של ספק שרותים הכוללים תוכנה לשימוש
ביצירה, תצוגה, שיתוף, ואיחסון מצגות מולטימדיה הכוללות
צילומים וקול, הכל בתחום הגינאולוגיה והיוחסין וההיסטוריה

המשפחתית; אספקת שימוש ארעי בתוכנת מחשב בלתי ניתנת
להורדה לשימוש ביצירה, תצוגה, שיתוף, ואיחסון מצגות

מולטימדיה הכוללות צילומים וקול, הכל בתחום הגינאולוגיה
והיוחסין וההיסטוריה המשפחתית; אספקת שימוש ארעי

בתוכנה בלתי ניתנת להורדה המאפשרת לקבוצות משפחה
ליצור ולשמור אתרי אינטרנט אישיים למטרות שיתוף מידע על
בני משפחה; אירוח של תוכן דיגיטלי באינטרנט, כלומר אירוח

של בטאונים ובלוגים מקוונים בתחומי גינאולוגיה, יוחסין
והיסטוריה משפחתית; שרותי מחשב שהם, אירוח ושמירה של
אתרי אינטרנט מקוונים למען אחרים לשם מתן גישה לאלבומי
צילומים ולוחות שנה; אספקת שימוש ארעי בתוכנת מחשב
בלתי ניתנת להורדה לשימוש ביצירה ופירסום של בטאונים
ובלוגים מקוונים בתחומי גינאולוגיה, יוחסין והיסטוריה

משפחתית; שירותים גינאולוגיים שהם, מחקר גינאולוגי ושל
יוחסין המסופק באופן אישי ובאמצעות האינטרנט; הנכללים

כולם בסוג 42

Class: 35 סוג: 35

Online retail store and mail order retail services 
featuring audio and video recordings relating to 
genealogy and family history, genealogy and family 
history computer software, genealogy charts, 
genealogy and family history reports, genealogy and 
family history publications; services comprising the 
compilation and systematization of written 
communications and data in the field of genealogical 
and family history information into computer 
databases; all included in class 35

חנות קמעונאית מקוונת ושירותים קמעונאיים של הזמנות דואר
המתייחסים לגינאולוגיה, יוחסין והיסטוריה משפחתית,  תוכנת
מחשב העוסקת בגינאולוגיה והיסטוריה משפחתית, תרשימי
ואילנות יוחסין, דו"חות של גינאולוגיה והיסטוריה משפחתית,
פרסומי גינאולוגיה והיסטוריה משפחתית; שירותים הכוללים
קומפילציה וסידור שיטתי לתוך מאגרי מידע ממוחשבים של
פרסומים בכתב ומידע בתחומי המידע הגינאולוגי, הנוגע
ליוחסין ושל היסטוריה משפחתית; הנכללים כולם בסוג 35

כ"ג כסלו תשע"א - 90230/11/2010



Owners

Name: Ancestry.com Operations Inc.

Address: 360 West 4800 North, Provo, Utah, 84604, 
U.S.A.

Identification No.: 800885

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Class: 45 סוג: 45

Provision of genealogical information, namely, 
provision of educational, research and historical 
tables of genealogical information; providing 
genealogical information, namely, family history 
information services, namely, retrieving, recording 
and reviewing ancestral data via the global computer 
network; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid; and providing an 
on-line computer database in the field of genealogy 
information and family history information; all 
included in class 45

אספקת מידע גינאולוגי, שעניינו יוחסין, כלומר אספקה של
טבלאות חינוכיות, מחקריות והיסטוריות על מידע גינאולוגי;
אספקת מידע גינאולוגי, כלומר שירותי מידע על היסטוריה

משפחתית, כלומר איחזור, תיעוד ועיון במידע  הנוגע לאבותינו
הקדמונים וזאת באמצעות רשת המחשבים העולמית; שירותי
הכוונה, מידע ויעוץ המתייחסים לכל האמור לעיל; הספקת

מאגר מידע מקוון ממוחשב בתחום המידע הגינאולוגי והמידע
של ההיסטוריה המשפחתית; הנכללים כולם בסוג 45

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 45 סוג: 45

Class: 42 סוג: 42

U.S.A., 28/07/2009, No. 77791098 ארה"ב, 28/07/2009, מספר 77791098

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 90330/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Merged with 226473 אוחד עם 226473

Merger איחוד

Linked Files תיקים קשורים

MUNDIA

Trade Mark No. 226474 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Application service provider services featuring 
software for use in creating, displaying, sharing and 
storing multimedia presentations that include 
photographs and sound, all in the field of genealogy 
and family history; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in creating, 
displaying, sharing and storing multimedia 
presentations that include photographs and sound, 
all in the field of genealogy and family history; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software that enables family groups to 
create and maintain personalized websites for the 
purpose of sharing information regarding family 
members; hosting of digital content on the Internet, 
namely, hosting on-line journals and blogs in the field 
of genealogy and family history; computer services, 
namely, hosting and maintaining an online website 
for others to access photo albums and calendars; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in the creation and 
publication of on-line journals and blogs in the field of 
genealogy and family history; genealogical services, 
namely, genealogy research, provided in person and 
via the Internet; all included in class 42

שירותי יישום של ספק שרותים הכוללים תוכנה לשימוש
ביצירה, תצוגה, שיתוף, ואיחסון מצגות מולטימדיה הכוללות
צילומים וקול, הכל בתחום הגינאולוגיה והיוחסין וההיסטוריה

המשפחתית; אספקת שימוש ארעי בתוכנת מחשב בלתי ניתנת
להורדה לשימוש ביצירה, תצוגה, שיתוף, ואיחסון מצגות

מולטימדיה הכוללות צילומים וקול, הכל בתחום הגינאולוגיה
והיוחסין וההיסטוריה המשפחתית; אספקת שימוש ארעי

בתוכנה בלתי ניתנת להורדה המאפשרת לקבוצות משפחה
ליצור ולשמור אתרי אינטרנט אישיים למטרות שיתוף מידע על
בני משפחה; אירוח של תוכן דיגיטלי באינטרנט, כלומר אירוח

של בטאונים ובלוגים מקוונים בתחומי גינאולוגיה, יוחסין
והיסטוריה משפחתית; שרותי מחשב שהם, אירוח ושמירה של
אתרי אינטרנט מקוונים למען אחרים לשם מתן גישה לאלבומי
צילומים ולוחות שנה; אספקת שימוש ארעי בתוכנת מחשב
בלתי ניתנת להורדה לשימוש ביצירה ופירסום של בטאונים
ובלוגים מקוונים בתחומי גינאולוגיה, יוחסין והיסטוריה

משפחתית; שירותים גינאולוגיים שהם, מחקר גינאולוגי ושל
יוחסין המסופק באופן אישי ובאמצעות האינטרנט; הנכללים

כולם בסוג 42

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 28/07/2009, No. 77791098 ארה"ב, 28/07/2009, מספר 77791098

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 90430/11/2010



Owners

Name: Ancestry.com Operations Inc.

Address: 360 West 4800 North, Provo, Utah, 84604, 
U.S.A.

Identification No.: 800885

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 90530/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Merged with 226473 אוחד עם 226473

Merger איחוד

Linked Files תיקים קשורים

MUNDIA

Trade Mark No. 226475 מספר סימן

Owners

Name: Ancestry.com Operations Inc.

Address: 360 West 4800 North, Provo, Utah, 84604, 
U.S.A.

Identification No.: 800885

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Provision of genealogical information, namely, 
provision of educational, research and historical 
tables of genealogical information; providing 
genealogical information, namely, family history 
information services, namely, retrieving, recording 
and reviewing ancestral data via the global computer 
network; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid; and providing an 
on-line computer database in the field of genealogy 
information and family history information; all 
included in class 45

אספקת מידע גינאולוגי, שעניינו יוחסין, כלומר אספקה של
טבלאות חינוכיות, מחקריות והיסטוריות על מידע גינאולוגי;
אספקת מידע גינאולוגי, כלומר שירותי מידע על היסטוריה

משפחתית, כלומר איחזור, תיעוד ועיון במידע  הנוגע לאבותינו
הקדמונים וזאת באמצעות רשת המחשבים העולמית; שירותי
הכוונה, מידע ויעוץ המתייחסים לכל האמור לעיל; הספקת

מאגר מידע מקוון ממוחשב בתחום המידע הגינאולוגי והמידע
של ההיסטוריה המשפחתית; הנכללים כולם בסוג 45

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 28/07/2009, No. 77791098 ארה"ב, 28/07/2009, מספר 77791098

Class: 45 סוג: 45

כ"ג כסלו תשע"א - 90630/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226476 מספר סימן

Owners

Name: OCEAN AND EARTH PRODUCTIONS PTY LTD

Address: 12 Springs Road, Sussex Inlet, New South 
Wales, 2540, Australia

Identification No.: 70799

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, all included in class 25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג
.25

כ"ג כסלו תשע"א - 90730/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226477 מספר סימן

TOUCHMATH

Owners

Name: Innovative Learning Concepts, Inc.

Address: 6760 Corporate Drive, Colorado, 80910-1999, 
Colorado Springs, U.S.A.

Identification No.: 800914

(Colorado Corporation)

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded DVD’s and CD’s featuring information 
relating to mathematics education; educational 
computer software featuring instruction in 
mathematics; all included in class 9.

סי.די ו-די.וי.די מוקלטים מראש ובהם מידע הקשור להוראת
המתמטיקה; תוכנת מחשב לימודית להוראת המתמטיקה;

הנכללים כולם בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 90830/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226478 מספר סימן

TOUCHMATH

Owners

Name: Innovative Learning Concepts, Inc.

Address: 6760 Corporate Drive, Colorado, 80910-1999, 
Colorado Springs, U.S.A.

Identification No.: 800914

(Colorado Corporation)

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed teaching materials relating to mathematics 
education; educational publications, namely, 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, activity books, teacher guides, manuals, 
charts, posters and educational booklets in the field 
of mathematics; all included in class 16.

חומרי לימוד מודפסים בקשר להוראת המתמטיקה; פרסומים
חינוכיים, דהיינו, כרטיסי לימוד, כרטיסי מבזקים, כרטיסי
פעילות, ספרי עבודה, ספרי פעילות, מדריכי למורים, ספרי

הוראות, טבלאות, פוסטרים וספרוני הוראה בתחום
המתמטיקה; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 90930/11/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226479 מספר סימן

Owners

Name: OCEAN AND EARTH PRODUCTIONS PTY LTD

Address: 12 Springs Road, Sussex Inlet, New South 
Wales, 2540, Australia

Identification No.: 70799

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; sporting articles; gymnastic 
articles; surfboards; bodyboards; covers, leashes and 
accessories for surfboards and bodyboards; 
skateboards; covers, leashes and other accessories 
for skateboards; swimming fins; swimming flippers; 
wakeboards; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; פריטי ספורט; פריטי התעמלות; גלשנים;
לוחות גלישה; כיסויים, רצועות ואביזרים עבור גלשנים ולוחות

גלישה; גלגשות; כיסויים, רצועות ואביזרים אחרים עבור
גלגשות; סנפירי שחיה; מגלשי וויקבורד; כולם כלולים בסוג 28.

כ"ג כסלו תשע"א - 91030/11/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226481 מספר סימן

PARLIAMENT PLEASURE BEYOND

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; 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; הנכללים כולם בסוג 34.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 14/12/2009, No. 64094/2009 שוויץ, 14/12/2009, מספר 64094/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג כסלו תשע"א - 91130/11/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226486 מספר סימן

Owners

Name: MARK HOLDING

Address: 17 rue Nympheas, Le Grau Du Roi, 30240, 
France

Identification No.: 800888

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts, clothing of 
leather or of imitation of leather; belts (clothing), furs 
(clothing), gloves (clothing), neckties, scarves, 
hosiery, socks, slippers, beach shoes, ski boots, 
boots for sports, underwear; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; חולצות, הלבשה מעור או מחיקוי
עור; חגורות (הלבשה), פרווה (הלבשה), כפפות (הלבשה),
עניבות, צעיפים, לבנים, גרביים, נעלי בית, נעלי ים, מגפי

ספורט, הלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 10/07/2009 צרפת, 10/07/2009

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 91230/11/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226488 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Hormonal preparations; pharmaceutical preparations 
for preventing pregnancy; all included in class 5.

תכשירים הורמונאליים; תכשירי רוקחות למניעת הריון; כולם
כלולים בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 91330/11/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226489 מספר סימן

Owners

Name: LIVEON INDUSTRIAL CO., LTD.

Address: No. 46, Yudong Six Road, Yangdong, 
Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 70715

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, cupboards; coat hangers; display stands; 
tables; trestles; sideboards; chopping blocks; plate 
racks; dinner wagons (furniture); dressing tables; 
beauty cabinet (furniture); cabinet; audio equipment 
supporting stands; tea tables; bread baskets 
(bakers’); bamboo; artware made of bamboo, wood 
and resin; bamboo-knitting artware; rattan artwork; 
works made of grass; wickerwork; fiberglass 
reinforced plastic artware; all included in class 20.

רהיטים, ארונות כלים; מתלי מעילים; מעמדי תצוגה; שולחנות;
מתמכים; מזנונים; לוחות חיתוך; כני צלחות; עגלות ארוחת ערב
(רהיטים); שולחנות איפור; שידות יופי (רהיטים); ארון; מעמדי
תמיכת ציוד אודיו; שולחנות תה; סלי לחם (מאפים); במבוק;
כלי אומנות העשויים מבמבוק, עץ ושרף; כלי אומנות ארוגי-
במבוק; כלי אומנות מדקל; עבודות העשויות מעשב; עבודת
קליעה; כלי אומנות מפלסטיק מחוזק פיברגלס; כולם כלולים

בסוג 20.

כ"ג כסלו תשע"א - 91430/11/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226490 מספר סימן

Owners

Name: LIVEON INDUSTRIAL CO., LTD.

Address: No. 46, Yudong Six Road, Yangdong, 
Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 70715

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Cups; basins; bowls; jars; plates; kettles; jugs; 
dishes; spice sets; cheese-dish covers; a set of cups, 
tableware (other than knives, forks and spoons); 
utensils for household; household and kitchen 
utensils and containers; enamel and plastic ware for 
everyday use; pottery for everyday use; porcelain for 
everyday use; pottery imitation; porcelain imitation; 
glassware for everyday use; toilet utensils; toilet 
paper holders; bread baskets (domestic); cooking 
pots; stew pans; frying pans; iron pots; hot pot fueled 
by coal gas; non-electric autoclaves; non-electric 
deep dryers; non-electrically heated hot pots; non-
electric hot pots; non-electric kettles; covers for 
cooking pots; shakers; cork screws; cooking skewers 
of metal; strainers; napkin holders; griddles (cooking 
utensils); iron kettles; iron pails; spoons for stir-frying; 
spatulas (kitchen utensils); food steamers; ice cream 
spoons; cutting devices for the kitchen; cutting 
boards for the kitchen; hand-operated mills for 
domestic purposes; non-electric kitchen mixers; 
mixing spoons; knife rests for the table; trays for 
domestic purposes; moulds (kitchen utensils); 
chopsticks; flower pots; drinking flasks for travellers; 
insulating flasks; ice buckets; coolers (ice pails); 
dishes for soap; trash cans; dustbins; shoe horns; 
candle holders; all included in class 21.

כוסות; קערות; גביעים; כדים; צלחות; אגניות; צפחות; כלים;
ערכות תבלין; כיסויי כלי-גבינה; מערכת של כוסות, כלי שולחן
(שאינם סכינים, מזלגות וכפות); כלים עבור שימוש ביתי; כלי
ומיכלי בית ומטבח; כלי איימל ופלסטיק לשימוש יומיומי; כלי

קדרות לשימוש יומיומי; כלי זכוכית לשימוש יומיומי; כלי טואלט;
מחזיקי נייר טואלט; סלי לחם (ביתיים); קדרות בישול; מחבתי

בישול; מחבתי טיגון; סירים ברזל; סיר חימום מתודלק
באמצעות גז פחם; סירי לחץ שאינם חשמליים; התקני טיגון
עמוק שאינם חשמליים; סירי מחוממים שאינם חשמליים; סירי
חימום שאינם חשמליים; קומקומים שאינם חשמליים; כיסויים
עבור סירי בישול; מטרפים; חולצי שעם; שיפודי בישול ממתכת;
מסננות; מחזיקי מפית; מחתות (כלי בישול); קומקומי ברזל; דלי

ברזל; כפות עבור בחישת–טיגון; מריות (כלי מטבח); סירי
קיטור מזון; כפות גלידה; מתקני חיתוך עבור המטבח; לוחות
חיתוך עבור המטבח; מטחנות לשימוש ביתי מופעלות ידנית;
מערבלי מטבח שאינם חשמליים; כפות ערבוב; בסיסי סכין

עבור השולחן; מגשים למטרות ביתיות; מודולות (כלי מטבח);
מזלגות סיניות; וזות; בקבוקי שתייה קטנים עבור מטיילים;
בקבוקים מבודדים; דליי קרח; התקני קירור (גיגיות קרח) ;

כלים עבור סבון; פחי זבל; פחי אשפה; תיבות נעליים; מחזיקי
נר; כולם כלולים בסוג 21.

כ"ג כסלו תשע"א - 91530/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226497 מספר סימן

ARTHUR D. LITTLE

Owners

Name: ALTRAN INTERNATIONAL B.V.

Address: Walaardt Sacrestraat 405, 1117BM Schiphol, 
Netherlands

Identification No.: 800913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; training consultancy; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
arranging and conducting of conferences, 
congresses and exhibitions for cultural or educational 
purposes; arranging and conducting of seminars and 
training workshops; publication of electronic books 
and journals on-line; copywriting and publication of 
texts, except publicity texts; all included in class 41.

חינוך; אספקת הדרכה; ייעוץ הדרכה; בידור; פעילויות ספורט
ותרבות; סידור וניהול של ועידות, קונגרסים  ותערוכות למטרות

תרבותיות או חינוכיות; סידור וניהול של סמינרים וסדנאות
הדרכה; הוצאה לאור של ספרים וכתבי-עת אלקטרוניים

מקוונים; רעיונאות והוצאה לאור של טקסטים, מלבד טקסטים
פרסומיים; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 91630/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226498 מספר סימן

ARTHUR D. LITTLE

Owners

Name: ALTRAN INTERNATIONAL B.V.

Address: Walaardt Sacrestraat 405, 1117BM Schiphol, 
Netherlands

Identification No.: 800913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Surveying; technical research; technical project 
studies; research and development of new products 
(for others); research in the field of environmental 
protection; engineering (providing of expertise); 
quality control; consultancy in the field of energy-
saving; architectural consultation; construction 
drafting; consultancy in the field of computers; design 
of computer systems; computer software 
consultancy; computer software design; rental, 
installation, maintenance of computer software; 
analysis for computer system installation; computer 
programming; creating and maintaining web sites for 
others; use of mathematical data; all included in class 
42.

סקירה; מחקר טכני; לימודי פרויקט טכני; מחקר ופיתוח של
מוצרים חדשים (לאחרים); מחקר בתחום של הגנה סביבתית;
הנדסה (אספקת מומחיות); בקרת איכות; ייעוץ בתחום של
חסכון באנרגיה; ייעוץ אדריכלי; הכנת תרשימי בניה; ייעוץ
בתחום של מחשבים; עיצוב של מערכות מחשב; ייעוץ תכנת
מחשב; עיצוב תכנת מחשב; השכרה, התקנה, אחזקה של

תכנת מחשב; ניתוח של התקנת מערכת מחשב; תכנות מחשב;
יצירה ואחזקת אתרי רשת לאחרים; שימוש בנתונים מתמטיים;

הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 91730/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226502 מספר סימן

EPOVIA

Owners

Name: Cray Valley S.A.

Address: Courbevoie, France

Identification No.: 29398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastics in extruded form; semi-finished artificial 
resins; acrylic resins (semi-finished products); all 
included in class 17.

פלסטיקים מעוצבים; שרפים מלאכותייים מוגמרים למחצה;
שרפים אקריליים (מוצרים מוגמרים למחצה); הנכללים בסוג

.17

כ"ג כסלו תשע"א - 91830/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226503 מספר סימן

EPOVIA

Owners

Name: Cray Valley S.A.

Address: Courbevoie, France

Identification No.: 29398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry; artificial and 
synthetic resins; acrylic and epoxy resins; 
dispersions of plastics; unprocessed plastics in any 
form; polymers for use in industry; polymers used in 
the manufacture of structural materials; all included in 
class 1.

מוצרים כימיים לשימוש בתעשיה; שרפים מלאכותיים
וסינתטיים; שרפים אקריליים ואפוקסיים; פיזור של פלסטיקים;
פלסטיקים לא מעובדים בכל צורה שהיא; פולימרים לשימוש
התעשיה; פולימרים לשימוש בייצור חומרים מבניים; הנכללים

בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 91930/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226529 מספר סימן

GUITAR HERO

Owners

Name: Activision Publishing, Inc.

Address: 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, 
California, 90405, U.S.A.

Identification No.: 800916

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; interactive video game 
programs; computer game cartridges; computer 
game cassettes; computer game discs; 
downloadable software for use in connection with 
computer games; video game controllers; computer 
game software and entertainment software, namely, 
ring tones, graphics and digital music files for use 
with wireless devices; decorative magnets; audio 
recordings featuring music; downloadable music; all 
included in class 9.

תוכנה למשחק מחשב; תוכנות משחקי וידאו אינטראקטיביות;
יחידותנשלפות המכילות התקנים לאחסון נתוני משחקי מחשב;
קלטות משחקי מחשב; דיסקים של משחקי מחשב; תוכנה
הניתנת להורדה לשימוש בקשר למשחקי מחשב; בקרים
למשחקי וידאו; תוכנת משחק מחשב ותוכנת בידור, דהיינו,

רינגטונים, קבצי גרפיקה ומוסיקה דיגיטאלית לשימוש באמצעות
מכשירים אלחוטיים; מגנטים דקורטיביים; הקלטות שמע

הכוללות מוסיקה; מוסיקה הניתנת להורדה; הכלולים כולם בסוג
.9

כ"ג כסלו תשע"א - 92030/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226530 מספר סימן

CALL OF DUTY

Owners

Name: Activision Publishing, Inc.

Address: 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, 
California, 90405, U.S.A.

Identification No.: 800916

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software and related instruction 
manual in electronic format sold together as a unit; 
interactive video game programs;  computer game 
discs;  downloadable software for use in connection 
with computer games; video game controllers; night 
vision goggles ; all included in class 9.

תוכנה למשחק מחשב  וספר הוראות השייך לתוכנה בפורמט
אלקטרוני הנמכרים יחד כיחידה אחת; תוכנות משחקי מחשב
אינטראקטיביות; דסקים של משחקי מחשב; תוכנה הניתנת

להורדה לשימוש בקשר למשחקי מחשב; בקרים למשחקי וידאו;
משקפיים לראית לילה; הכלולים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 92130/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226537 מספר סימן

BILLERUD

Owners

Name: Billerud AB

Address: Box 703, Solna, 169 27, Sweden

Identification No.: 800918

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Pulp, paper pulp, fluff pulp, pulp for production of 
tissue products, fine papers, packaging papers and 
boards, magazine papers; all included in class 1.

עיסה, עיסת נייר, עיסת מוך, עיסה לייצור מוצרי ממחטות נייר,
ניירות משובחים, ניירות וקרטוני אריזה, ניירות מגזין; הנכללים

כולם בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 92230/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226539 מספר סימן

BILLERUD

Owners

Name: Billerud AB

Address: Box 703, Solna, 169 27, Sweden

Identification No.: 800918

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
drinking utensils, food utensils, bowls, cups, mugs, 
cup holders, plates and dishes of paper, cardboard or 
plastic; all included in class 21.

כלים ומיכלים למשק הבית או למטבח; כלי שתייה, כלי אוכל,
קערות, כוסות, ספלים, מחזיקי כוסות, צלחות וכלי שולחן מנייר,

קרטון או פלסטיק; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ג כסלו תשע"א - 92330/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226540 מספר סימן

BILLERUD

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and board, newsprint, magazine papers, 
printing paper, writing paper, kraft papers, corrugated 
papers and boards, laminated papers, paper for bags 
and sacks, wrapping paper, fluted paper, packaging 
paper, packaging board, paperboard and cardboard, 
container board, liquid packaging board, medical 
packaging paper and board, paper and board boxes 
and bags and/or in combination with plastic or foils, 
coreboard and cores, tissue paper, tissue products, 
fine paper including writing and drawing paper, 
copying paper, offset paper, continuous stationery 
paper, label paper, envelope papers, papers for use 
in the graphic arts industry, paper for use in the 
manufacture of wall paper; audio and video 
packages, packages and covers for compact discs, 
CD-R and DVD; packing cardboard and packing 
paper, paper boxes, paper and cardboard boxes 
combined with polyethylene namely, frozen and child 
food boxes; collapsible cardboard, board and paper 
bags for packaging; corrugated and paper 
containers; collapsible boxes of paper; glued 
laminated board; twin side coated board and 
uncoated board for displays; corrugated cardboard 
combined with an inner protective packaging of 
plastic in the form of foils and/or bubble pack and/or 
foam shaped pieces for packaging; bags for 
transportation, collapsible containers, collapsible 
boxes of paper, cardboard, corrugated cardboard 
and/or combinations thereof and/or combined with 
plastic material; all included in class 16.

נייר וקרטון, נייר עיתון, ניירות מגזין, נייר הדפסה, נייר כתיבה,
ניירות קרפט, ניירות וקרטונים גליים, נייר לבוד, נייר לתיקים
ושקים, נייר עטיפה, נייר מחורץ, נייר אריזה, קרטון לאריזה,
קרטונים, קרטון להכלה, קרטון לאריזת נוזל, נייר וקרטון

לאריזה רפואית, קופסאות ותיקים מנייר וקרטון ו/או בשילוב עם
פלסטיק או רדיד אלומיניום, קרטון גמיש, נייר טישיו, מוצרי
טישיו, נייר משובח כולל נייר כתיבה וציור, נייר העתקה, נייר
אופסט, נייר מכתבים רציף, נייר תווית, ניירות מעטפה, ניירות
לשימוש בתעשיית האמנות הגרפית, נייר לשימוש בייצור נייר
קיר; אריזות אודיו ווידאו, אריזות ומכסים למכשירי קומפקט

דיסק, תקליטורים ו-DVD; קרטון אריזה ונייר אריזה, קופסאות
נייר, קופסאות נייר וקרטון משולבים עם פוליאתילן שהן,

קופסאות מזון מוקפא ומצונן; שקיות מתקפלות לאריזה מלוח
קרטון, קרטון ונייר; מיכלי נייר גלי; קופסאות נייר מתקפלות;
קרטון לבוד מודבק; קרטון מצופה משני הצדדים או שאינו

מצופה לתצוגות; קרטון גלי משולב עם אריזות הגנה פנימיות
מפלסטיק בצורת יריעות ו/או בועיות אריזה ו/או פיסות בצורת
קצף לאריזה; שקיות להובלה, מיכלים מתקפלים, קופסאות
מתקפלות מנייר, קרטון, קרטון גלי ו/או שילובים שלהם ו/או
משולבים עם חומרים פלסטיים; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 92430/11/2010



Owners

Name: Billerud AB

Address: Box 703, Solna, 169 27, Sweden

Identification No.: 800918

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 92530/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226541 מספר סימן

BILLERUD

Owners

Name: Billerud AB

Address: Box 703, Solna, 169 27, Sweden

Identification No.: 800918

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing, wholesale activities, 
advertising and marketing on-line, on-line customer 
information, buying and selling on Internet, electronic 
retail stores, searching for data by customers in data 
bases, demonstration of goods on Internet, 
specification and demonstration of goods with the 
purpose to enable customers to buy goods on 
Internet, computerized management of data bases; 
all included in class 35.

פרסום, שיווק, פעילויות סיטונאיות, פרסום ושיווק מקוונים,
מידע מקוון ללקוח, קנייה ומכירה באינטרנט, חנויות קמעונאיות

אלקטרוניות, חיפוש מידע על ידי לקוחות במסדי נתונים,
הדגמת סחורות באינטרנט, הוראה והדגמה של סחורות
במטרה לאפשר ללקוחות לקנות סחורות באינטרנט, ניהול

ממוחשב של מסדי נתונים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 92630/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226542 מספר סימן

BILLERUD

Owners

Name: Billerud AB

Address: Box 703, Solna, 169 27, Sweden

Identification No.: 800918

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Engineering and technical expertise and advice in the 
field of pulp, paper and board production, 
development and research of new products, 
programming, maintenance and updating of 
databases and computer software, packaging design 
services, scientific and industrial research, provision 
of access to computer databases, leasing access 
time to a computer data base; all included in class 
42.

חוות דעת ויעוץ הנדסיים וטכניים בתחום של ייצור עיסה, נייר
וקרטון, מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים, תכנות, אחזקה

ועדכון של מסדי נתונים ותוכנת מחשב, שירותי עיצוב אריזה,
מחקר מדעי ותעשייתי, אספקת גישה למסדי נתונים במחשב,
חכירת זמן גישה למסד נתונים במחשב; הנכללים כולם בסוג

.42

כ"ג כסלו תשע"א - 92730/11/2010



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226547 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: PERFECT RENAISSANCE (ISRAEL) LTD שם: פרפקט רנסנס ישראל לימיטד

Address: 2 Haarava Street, P.O.B. 11069, Or Akiva, 
Israel

כתובת : רח' הערבה 2, ת.ד. 11069, אור עקיבא, ישראל

Identification No.: 560020372מספר זיהוי: 560020372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zvi Cohen, Adv.

Address: 90 Hachashmonaim Street, P.O.B. 20483, Tel 
Aviv, 61204, Israel

שם: צבי כהן, עו"ד

כתובת : החשמונאים 90, ת.ד. 20483, תל אביב, 61204,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; all included in class 33. משקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 92830/11/2010



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226548 מספר סימן

KENNEDY

Ownersבעלים

Name: Haruny Shaafasand שם: שאהפסנד אהרוני

Address: 27 Chavatselet Hasharon St, Herzliya, Israel כתובת : רח' חבצלת השרון 27, הרצליה, ישראל

Identification No.: 13336508מספר זיהוי: 13336508

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

All goods inlcuded in class 25. כל הסחורות הנכללות בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 92930/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226550 מספר סימן

HEADLINE

Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria, 3025, Australia

Identification No.: 800919

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), glassware, 
dinnerware, cookware, servingware, chinaware, 
porcelain, earthenware and vases; all included in 
class 21.

כלים ומכולות לשימוש ביתי ומטבחי (לא ממתכות אצילות או
מצופים בהן), כלי זכוכית, כלי אכילה, כלי בישול, כלי הגשה,
כלי חרסינה, כלי פורצלין, כלי חרס ואגרטלים; הכל כלול בסוג

.21

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 28/07/2009, No. 1311311 אוסטרליה, 28/07/2009, מספר 1311311

Class: 21 סוג: 21

כ"ג כסלו תשע"א - 93030/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226551 מספר סימן

HEADLINE

Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria, 3025, Australia

Identification No.: 800919

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, food spreaders, hand-operated food 
grinders, mortar and pestle, hand tools and 
implements (hand-operated); all included in class 8.

סכו"ם, מריחי אוכל, מטחנות אוכל מופעלים ביד, עלי ומכתב,
כלי יד ומכשירים (מופעלים ביד); הכל כלול בסוג 8.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 28/07/2009, No. 1311311 אוסטרליה, 28/07/2009, מספר 1311311

Class: 8 סוג: 8

כ"ג כסלו תשע"א - 93130/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226552 מספר סימן

HEADLINE

Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria, 3025, Australia

Identification No.: 800919

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, table linen, napery; all 
included in class 24.

אריגים וטובין מאריגים; לבנים לשולחן; מפות שולחן; הכל כלול
בסוג 24.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 28/07/2009, No. 1311311 אוסטרליה, 28/07/2009, מספר 1311311

Class: 24 סוג: 24

כ"ג כסלו תשע"א - 93230/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226553 מספר סימן

HEADLINE

Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria, 3025, Australia

Identification No.: 800919

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Goods made from paper and cardboard, table linen 
of paper, napery of paper, packaging containers of 
plastic-lined paperboard for solids or liquids, 
packaging material made of starches; all included in 
class 16.

טובין עשויים מנייר וקרטון, מפות שולחן מנייר, כיסוי לשולחן
מנייר, מכולות אריזה מקרטון מרופד בפלסטיק למוצקים
ונוזלים, חומרי אריזה עשויים מעמילן; הכל כלול בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 28/07/2009, No. 1311311 אוסטרליה, 28/07/2009, מספר 1311311

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 93330/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226554 מספר סימן

Owners

Name: Alkor-Venilia GmbH

Address: Am Haag 8, 82166 Graefelfing, Germany

Identification No.: 800915

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Semi-finished plastic foils and films; plastic foils and 
films except for packaging, in particular plastic foils 
and films with or without an adhesive covered with a 
removable film for protection and decoration; all 
included in class 17.

עטיפות וסרטי פלסטיק גמורים למחצה; עטיפות וסרטי פלסטיק
חוץ מלאריזה, במיוחד עטיפות וסרטי פלסטיק עם או ללא דבק
המכוסה בסרט ניתן להסרה להגנה ולעיטור; הנכללים כולם

בסוג 17.

כ"ג כסלו תשע"א - 93430/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226555 מספר סימן

SEA SQUAD

Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24, Amsterdam, 1082, 
Netherlands

Identification No.: 66673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; bags; satchels; holdalls; 
wallets; purses; umbrellas; trunks; portfolios; attache 
cases; briefcases; backpacks; gym bags; sports 
bags; tote bags; suitcases; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו שאינן נכללות
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעה;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; תיקים; ילקוטים; תרמילי
כלבו; ארנקים; ארנקי נשים; מטריות; תיבות; תיקים לנשיאת
ניירות; נרתיקי נספחים; תיקי מסמכים; תרמילי גב; צ'ימידנים;
תיקי ספורט; תיקי נשיאה; מזוודות; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 93530/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226556 מספר סימן

SEA SQUAD

Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24, Amsterdam, 1082, 
Netherlands

Identification No.: 66673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Swimming goggles; masks for swimming and diving; 
snorkels; sunglasses; spectacles; life-saving and 
teaching apparatus and instruments; swimmers and 
divers earplugs; nose clips; bathing floats; life buoys; 
life belts; breathing apparatus for underwater 
swimming; swimming flotation aids adapted for 
incorporation into bathing suits; flotation jackets for 
use in swimming; armbands for swimming; inflatable 
swimming aids; inflatable apparatus for life-saving 
purposes; MP3 players; earphones; all included in 
class 9.

משקפי שחייה; מסכות לשחייה וצלילה; שנורקלים; משקפי
שמש; משקפיים; מכשירים וכלים להצלת נפשות ולהוראה;
אטמי אוזניים לשחיינים ולצוללנים; אטבי אף; מצופי רחצה;
מצופי הצלה; חגורות הצלה; מכשירי נשימה לשחייה תת-

מימית; עזרי ציפה לשחייה המותאמים לשילוב בבגדי ים; ז'קטי
ציפה לשימוש בשחייה; רצועות זרוע לשחייה; עזרים מתנפחים
;MP3 לשחייה; מכשירים מתנפחים למטרת הצלת נפשות; נגני

אוזניות; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 93630/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226557 מספר סימן

Owners

Name: Alkor-Venilia GmbH

Address: Am Haag 8, 82166 Graefelfing, Germany

Identification No.: 800915

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Plastic foils and films for packaging, bookbinding 
material, namely plastic and leather imitation foils for 
bookbinding, plastic materials for packaging included 
in class 16; all included in class 16.

עטיפות וסרטי פלסטיק לאריזה, חומר כריכת ספרים, דהיינו
עטיפות מפלסטיק ומחיקויי עור לכריכת ספרים, חומרי פלסטיק

לאריזה הנכללים בסוג 16; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 93730/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226558 מספר סימן

SEA SQUAD

Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24, Amsterdam, 1082, 
Netherlands

Identification No.: 66673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, swimwear; swimming 
caps; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, לבוש שחייה; כובעי שחייה;
הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 93830/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226559 מספר סימן

SEA SQUAD

Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24, Amsterdam, 1082, 
Netherlands

Identification No.: 66673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Towels; all included in class 24. מגבות; הנכללות כולן בסוג 24.

כ"ג כסלו תשע"א - 93930/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226560 מספר סימן

SEA SQUAD

Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24, Amsterdam, 1082, 
Netherlands

Identification No.: 66673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; kick boards; 
swimming paddles; pull buoys for swim training; 
bathing floats; swimming fins and flippers; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים; פריטי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קרשי ציפה; פדלים לשחייה; מצופי משיכה
לאימון שחייה; מצופי רחצה; סנפירי וכפכפי שחייה; הנכללים

כולם בסוג 28.

כ"ג כסלו תשע"א - 94030/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226561 מספר סימן

Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria, 3025, Australia

Identification No.: 800919

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), glassware, 
dinnerware, cookware, servingware, chinaware, 
porcelain, earthenware and vases; all included in 
class 21.

כלים ומכולות לשימוש ביתי ומטבחי (לא ממתכות אצילות או
מצופים בהן), כלי זכוכית, כלי אכילה, כלי בישול, כלי הגשה,
כלי חרסינה, כלי פורצלין, כלי חרס ואגרטלים; הכל כלול בסוג

.21

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 28/07/2009, No. 1311312 אוסטרליה, 28/07/2009, מספר 1311312

Class: 21 סוג: 21

כ"ג כסלו תשע"א - 94130/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226562 מספר סימן

Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria, 3025, Australia

Identification No.: 800919

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, food spreaders, hand-operated food 
grinders, mortar and pestle, hand tools and 
implements (hand-operated); all included in class 8.

סכו"ם, מריחי אוכל, מטחנות אוכל מופעלים ביד, עלי ומכתש,
כלי יד ומכשירים (מופעלים ביד); הכל כלול בסוג 8.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 28/07/2009, No. 1311312 אוסטרליה, 28/07/2009, מספר 1311312

Class: 8 סוג: 8

כ"ג כסלו תשע"א - 94230/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226563 מספר סימן

Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria, 3025, Australia

Identification No.: 800919

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, table linen, napery; all 
included in class 24.

אריגים וטובין מאריגים; לבנים לשולחן; מפות שולחן; הכל כלול
בסוג 24.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 28/07/2009, No. 1311312 אוסטרליה, 28/07/2009, מספר 1311312

Class: 24 סוג: 24

כ"ג כסלו תשע"א - 94330/11/2010



Application Date 20/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226564 מספר סימן

Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd.

Address: Brooklyn Estate, 77G Millers Road, Altona 
North, Victoria, 3025, Australia

Identification No.: 800919

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Goods made from paper and cardboard, table linen 
of paper, napery of paper, packaging containers of 
plastic-lined paperboard for solids or liquids, 
packaging material made of starches; all included in 
class 16.

טובין עשויים מנייר וקרטון, מפות שולחן מנייר, כיסוי לשולחן
מנייר, מכולות אריזה מקרטון מרופד בפלסטיק למוצקים
ונוזלים, חומרי אריזה עשויים מעמילן; הכל כלול בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 28/07/2009, No. 1311312 אוסטרליה, 28/07/2009, מספר 1311312

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 94430/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226565 מספר סימן

SENSINOL

Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, France

Identification No.: 5490

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic hair care preparations, cosmetic scalp care 
preparations; shampoos; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה לשיער, תכשירי קוסמטיקה לקרקפת,
שמפו; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 94530/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226566 מספר סימן

SENSINOL

Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, France

Identification No.: 5490

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dermo-cosmetic preparations for hair and scalp 
hygiene and care purposes; all included in class 5.

תכשירי דרמו-קוסמטיקה להיגיינת השיער והקרקפת ולמטרות
טיפול; הנכללים כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 20/07/2009 צרפת, 20/07/2009

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 94630/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226569 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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.

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 06/10/2009, No. 61028/2009 שוויץ, 06/10/2009, מספר 61028/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג כסלו תשע"א - 94730/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226572 מספר סימן

Owners

Name: ALLOS THERAPEUTICS, INC.

Address: 11080 Circle Point Road, Suite 200, 
Westminster, Colorado, 80020, U.S.A.

Identification No.: 800920

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

The mark consists of a “mobius strip” triangle of 
swirled spring green and sage green and hunter 
green.

הסימן כולל רצועת מוביוס בצורת משולש של מערבולת של
ירוק ציידים, ירוק אביב וירוק מרווה".

The color(s) hunter green, spring green and sage 
green is/are claimed as a feature of the mark.

הצבעים ירוק ציידים, ירוק אביב וירוק מרווה נתבעים כמאפייני
הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, all included in class 5

הכנות פרמצבטיות לטיפול בסרטן, הנכללים כולם בסוג 5

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 23/07/2009, No. 77/788,109 ארה"ב, 23/07/2009, מספר 77/788,109

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 94830/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226575 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Potic Center (Werubel) Ltd. שם: אופטיק סנטר (רובל) בע"מ

Address: 50 Dizengoff Street, Tel Aviv, Israel כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511747768מספר זיהוי: 511747768

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

All spectacles and sunglasses, spectacle frames, 
sunglass frames, lenses for spectacles and 
sunglasses, optical contact lenses, all types of 
spectacle or sunglass cases or sleeves, chains and 
cords for spectacles or sunglasses, and other 
accessories for spectacles and sunglasses; all 
included in class 9.

משקפיים ומשקפי שמש לילדים, מסגרות למשקפיים ולמשקפי
שמש לילדים, עדשות מגע לילדים, קופסאות ונרתיקים
למשקפיים למשקפיים ולמשקפי שמש לילדים, שרשרות

ושרוכים למשקפיים ולמשקפי שמש לילדים ואביזרים נלווים
אחרים למשקפיים ולמשקפי שמש לילדים; הנכללים בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 94930/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226577 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Potic Center (Werubel) Ltd. שם: אופטיק סנטר (רובל) בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל50דיזנגוף , כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511747768מספר זיהוי: 511747768

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

A store for the sale of children's optical products, 
including children's spectacles, children's 
sunglasses, children's lenses, children's contact 
lenses and accessories, and for the performance of 
vision training for children, vision examinations and 
the fitting of spectacles and contact lenses for 
children; all included in class 35.

חנות לממכר מוצרי אופטיקה לילדים, לרבות משקפיים לילדים,
משקפי שמש לילדים, עדשות לילדים, עדשות מגע לילדים
ואביזרים נלווים ולביצוע אימוני ראיה לילדים, בדיקות ראיה
והתאמת משקפיים ןעדשות מגע לילדים; הנכללים כולם בסוג

.35

כ"ג כסלו תשע"א - 95030/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226578 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: APPLTEC Ltd שם: אפלטק בע"מ

Address: 2 Granit St, P.O.B. 13183, Tzur Yigal, 44862, 
Mitzpe Sapir, Israel

כתובת : רח' הגרניט 2, ת.ד. 13183, צור יגאל, 44862, מצפה
ספיר, ישראל

Identification No.: 511524498מספר זיהוי: 511524498

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

lighting; all included in class 11. תאורה; הנכלל בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 95130/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226579 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Potic Center (Werubel) Ltd. שם: אופטיק סנטר (רובל) בע"מ

Address: 50 Dizengoff Street, Tel Aviv, Israel כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511747768מספר זיהוי: 511747768

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

All spectacles and sunglasses, spectacle frames, 
sunglass frames, lenses for spectacles and 
sunglasses, optical contact lenses, all types of 
spectacle or sunglass cases or sleeves, chains and 
cords for spectacles or sunglasses, and other 
accessories for spectacles and sunglasses; all 
included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, מסגרות למשקפיים ולמשקפי שמש,
עדשות למשקפיים ולמשקפי שמש, עדשות מגע, קופסאות
ונרתיקים למשקפיים ולמשקפי שמש, שרשרות ושרוכים

למשקפיים ולמשקפי שמש ואביזרים נלווים אחרים למשקפיים
ולמשקפי שמש; הנכללים בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 95230/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226580 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Potic Center (Werubel) Ltd. שם: אופטיק סנטר (רובל) בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל50דיזנגוף , כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511747768מספר זיהוי: 511747768

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

A store for the sale of children's optical products, 
including children's spectacles, children's 
sunglasses, children's lenses, children's contact 
lenses and accessories, and for the performance of 
vision training for children, vision examinations and 
the fitting of spectacles and contact lenses for 
children; all included in class 35.

חנות לממכר מוצרי אופטיקה לילדים, לרבות משקפיים לילדים,
משקפי שמש לילדים, עדשות לילדים, עדשות מגע לילדים
ואביזרים נלווים ולביצוע אימוני ראיה לילדים, בדיקות ראיה
והתאמת משקפיים ןעדשות מגע לילדים; הנכללים כולם בסוג

.35

כ"ג כסלו תשע"א - 95330/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226581 מספר סימן

Optic Junior

Ownersבעלים

Name: Potic Center (Werubel) Ltd. שם: אופטיק סנטר (רובל) בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל50דיזנגוף , כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511747768מספר זיהוי: 511747768

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

All spectacles and sunglasses, spectacle frames, 
sunglass frames, lenses for sunglass cases or 
sleeves, chains and cords for spectacles or 
sunglasses, and other accessories for spectacles 
and sunglasses; all included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, מסגרות למשקפיים ולמשקפי שמש,
עדשות למשקפיים ולמשקפי שמש, עדשות מגע, קופסאות
ונרתיקים למשקפיים ולמשקפי שמש, שרשרות ושרוכים

למשקפיים ולמשקפי שמש ואביזרים נלווים אחרים למשקפיים
ולמשקפי שמש; הנכללים בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 95430/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226582 מספר סימן

Optic Junior

Ownersבעלים

Name: Potic Center (Werubel) Ltd. שם: אופטיק סנטר (רובל) בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל50דיזנגוף , כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511747768מספר זיהוי: 511747768

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

A store for the sale of children's optical products, 
including children's spectacles, children's 
sunglasses, children's lenses, children's contact 
lenses and accessories, and for the performance of 
vision training for children, vision examinations and 
the fitting of spectacles and contact lenses for 
children; all included in class 35.

חנות לממכר מוצרי אופטיקה לילדים, לרבות משקפיים לילדים,
משקפי שמש לילדים, עדשות לילדים, עדשות מגע לילדים
ואביזרים נלווים ולביצוע אימוני ראיה לילדים, בדיקות ראיה
והתאמת משקפיים ןעדשות מגע לילדים; הנכללים כולם בסוג

.35

כ"ג כסלו תשע"א - 95530/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226583 מספר סימן

Optic Boutique

Ownersבעלים

Name: Potic Center (Werubel) Ltd. שם: אופטיק סנטר (רובל) בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל50דיזנגוף , כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511747768מספר זיהוי: 511747768

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

All spectacles and sunglasses, spectacle frames, 
sunglass frames, lenses for sunglass cases or 
sleeves, chains and cords for spectacles or 
sunglasses, and other accessories for spectacles 
and sunglasses; all included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, מסגרות למשקפיים ולמשקפי שמש,
עדשות למשקפיים ולמשקפי שמש, עדשות מגע, קופסאות
ונרתיקים למשקפיים ולמשקפי שמש, שרשרות ושרוכים

למשקפיים ולמשקפי שמש ואביזרים נלווים אחרים למשקפיים
ולמשקפי שמש; הנכללים בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 95630/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226584 מספר סימן

Optic Boutique

Ownersבעלים

Name: Potic Center (Werubel) Ltd. שם: אופטיק סנטר (רובל) בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל50דיזנגוף , כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511747768מספר זיהוי: 511747768

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

A store for the sale of optical products, including 
spectacles, sunglasses, lenses, contact lenses and 
accessories, and for the performance of vision 
examinationsand the fitting of  spectacles adn 
contact lenses; all inluded in 35.

חנות לממכר מוצרי אופטיקה לילדים, לרבות משקפיים לילדים,
משקפי שמש לילדים, עדשות לילדים, עדשות מגע לילדים
ואביזרים נלווים ולביצוע אימוני ראיה לילדים, בדיקות ראיה
והתאמת משקפיים ןעדשות מגע לילדים; הנכללים כולם בסוג

.35

כ"ג כסלו תשע"א - 95730/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226585 מספר סימן

TRIMELANE

Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, France

Identification No.: 5490

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations; cosmetic preparations for 
skin care used for skin lightening and skin 
depigmentation; cosmetic preparations for sun 
protection; food and nutritional supplements for 
cosmetic use; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה; תכשירי קוסמטיקה עבור טיפוח העור
לשימוש בהבהרה ודיפיגמנטציה של העור; תכשירי קוסמטיקה
להגנה משמש; תוספי מזון ותזונה לשימוש קוסמטי; הנכללים

בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 15/07/2009, No. 093664030 צרפת, 15/07/2009, מספר 093664030

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 95830/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226586 מספר סימן

TRIMELANE

Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, France

Identification No.: 5490

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for skin protection, care, 
hygiene and treatment; dermo-cosmetic products; 
dermo-cosmetic products for skin hygiene and care 
used for skin lightening and skin depigmentation; 
dietetic substances for medical use; food and 
nutritional supplements for medical use; all included 
in class 5.

תכשירי קוסמטיקה להגנה, טיפוח, היגיינה וטיפול בעור; מוצרי
דרמו קוסמטיקה; מוצרי דרמו קוסמטיקה להיגיינת העור וטיפוח
לשימוש בהבהרה ודיפיגמנטציה של העור; תכשירים דיאטטיים
לשימוש רפואי; תוספי מזון ותזונה לשימוש רפואי; הנכללים

בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 15/07/2009, No. 093664030 צרפת, 15/07/2009, מספר 093664030

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 95930/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226587 מספר סימן

בהדונס החומוס והפול

Ownersבעלים

Name: Ami Reuven שם: עמי ראובן

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 54663935מספר זיהוי: 54663935

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Friedman, Navon & Co., Advs.

Address: 3 Hamlacha Street, Tel Aviv, 67215, Israel

שם: פרידמן, נבון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב המלאכה 3, תל אביב, 67215, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Humus restaurant services. שרותי מסעדה לממכר חומוס.

כ"ג כסלו תשע"א - 96030/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226588 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Bshar Bzaa=ra שם: בשאר בזרה

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 962880597מספר זיהוי: 962880597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Sade, Adv.

Address: 50 Dizengoff Street, Tel Aviv, 64332, Israel

שם: ישראל שדה, עו"ד

כתובת : רחוב דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; included in class 25. ביגוד; הנכללים בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 96130/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226589 מספר סימן

BEPACK LTD

בי פאק בע"מ

Ownersבעלים

Name: Bepack Itd שם: בי פאק בע"מ

Address: 14 Abbba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, Israel כתובת : רח' אבא הלל סילבר  14, רמת גן, ישראל

Identification No.: 514355957מספר זיהוי: 514355957

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags and bag packages for medical equipment 
secutiry and electronics; all included in class 18.

תיקים ומארזים לציוד רפואי, בטחוני ואלקטרוני; הנכללים כולם
בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 96230/11/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226590 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Enaim Dr. Levinger's Chain Medically 
Guaranteed Optics.

שם: עיניים רשת האופטיקה של ד"ר לוינגר

Address: Shaarei Hair Building, 216 Jaffa Street, 
Jerusalem, 94383, Israel

כתובת : בניין שערי העיר, רחוב יפו 216, ירושלים, 94383,
ישראל

Identification No.: 513612630מספר זיהוי: 513612630

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Optic store for glasses and contact lenses; all 
included in class 35.

חנות אופטיקה לממכר משקפיים, משקפי שמש ומשקפי קריאה
ועדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 96330/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226592 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hanna Shamshoum son' Ltd שם: בני חנא שמשום בע"מ

Address: 21 Avoda Street, P.O.B. 21027, Nazareth Ilite, 
17000, Industrial Zone C, Israel

כתובת : רח' העבודה 21, ת.ד. 21027, נצרת עלית, 17000,
אזור התעשיה ג', ישראל

Identification No.: 511162117מספר זיהוי: 511162117

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Said Hadad, Adv.

Address: 1000/45 St., Kfar Hachoresh Jun., P.O.B. 3071, 
Nazereth Elit, 16140, Israel

שם: סעיד ס. חדאד, עו"ד

כתובת : רחוב 1000/45, צומת כפר החורש, ת.ד. 3071, נצרת
עלית, 16130, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral water; all included in class 32. מים מינרליים; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 96430/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226594 מספר סימן

STA-TITE

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Hinge feature sold as a component part of a toilet 
seat; included in class 11

אביזר תליה הנמכר כחלק מרכיב של מושב אסלה; נכלל בסוג
11

כ"ג כסלו תשע"א - 96530/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226595 מספר סימן

TROLLBEADS

Owners

Name: Lise Aagaard Copenhagen A/S

Address: 13 Toldbodgade St, Kobenhavn K, 1253, 
Denmark

Identification No.: 70805

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, jeweller's work, namely pearls, beads, 
rings, earrings, precious stones, charms, bracelets, 
necklaces and brooches; all included in class 14.

תכשיטים, עבודת תכשיטנים, דהיינו פנינים, חרוזים, טבעות,
אבנים יקרות, קמעות, צמידים, מחרוזות וסיכות נוי; הנכללים

כולם בסוג 14

כ"ג כסלו תשע"א - 96630/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226596 מספר סימן

בעלים

שם: מילניום ליין פתרונות תקשורת בע"מ

כתובת : רח' טוליפמן 2, ראשון לציון, ישראל

מספר זיהוי: 513809038

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arad - Navon, Adv.

Address:

שם: ארד- נבון משרד עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 11, רמת גן, 52681, מגדל רוגובין
תדהר -קומה 23, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

רשת חנויות מסחר במוצרי חשמל ואלקטרוניקה; הנכללים כולם
בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 96730/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226599 מספר סימן

EXTENSO

Owners

Name: BB GR

Address: Paris, France

Identification No.: 41739

(Societe par Actions Simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic lenses; spectacle lenses, including: 
plastics lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
single vision lenses, multifocal lenses, progressive 
lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted 
lenses, coloured lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
anti-reflective lenses, semi-finished lenses; spectacle 
lens blanks; semi-finished spectacle lens blanks; 
coating for ophthalmic lenses; coating for spectacle 
lenses; ophthalmic lens cases; spectacle lens cases; 
all included in class 9.

עדשות לעיניים; עדשות משקפיים, הכוללות: עדשות פלסטיק,
עדשות מינרל, עדשות לתיקון ראייה, עדשות חד מוקדיות,
עדשות מולטיפוקליות, עדשות מתקדמות, עדשות למשקפי
שמש, עדשות מקוטבות, עדשות עם גוון, עדשות צבועות,

עדשות רגישות לאור, עדשות פוטוכרומיות, עדשות מעובדות,
עדשות מצופות, עדשות נגד קרינה, עדשות מעובדות למחצה;

עדשות משקפיים גולמיות; ציפוי לעדשות לעיניים; ציפוי
לעדשות משקפיים; נרתיקים לעדשות לעיניים; נרתיקים

לעדשות משקפיים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 96830/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226600 מספר סימן

Owners

Name: Jetion International Limited

Address: Room 501, no. 894 North Tianhe Road, 
Guangzhou, People's Republic of China

Identification No.: 800924

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; computer peripheral 
devices; bar code readers; satellite navigational 
apparatus; cabinets for loudspeakers; amusement 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; apparatus for games adapted for 
use with an external display screen or monitor; ear  
plugs; cameras (photography); wires, electric; plugs, 
sockets and other contacts (electric connections); 
battery chargers; all included in class 9.

מתקן לעיבוד נתונים; ציוד היקפי למחשב; קוראי ברקוד; מתקן
ניווט לווייני; שידות לרמקולים; מתקן בידור המותאם לשימוש
עם מסך תצוגה חיצוני או מוניטור; מתקן למשחקים המותאמים

לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או מוניטור; אטמי אוזניים;
מצלמות (צילום); חוטי מתכת, ציוד חשמלי, פקקים חשמליים;
שקעים וחיבורים אחרים (חיבורים חשמליים); מטעני סוללות;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 96930/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226601 מספר סימן

Owners

Name: THE LIVERPOOL FOOTBALL CLUB AND 
ATHLETIC GROUNDS LIMITED

Address: Anfield Road, Liverpool, L4 0TH, United 
Kingdom

Identification No.: 800163

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; handbags, rucksacks, 
purses; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing for animals; 
bags; wallets; holdalls; duffel bags; money belts; 
leather shoulder belts; saddle belts; money and credit 
card holders; briefcases; garment carriers; all 
included in class 18.

עור וחיקויי עור; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעה;
תיקי יד, תרמילי-גב, ארנקי נשים; מטריות, שמשיות ומקלות
הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; הלבשה לבעלי חיים; תיקים;
ארנקים; תרמילי כלבו; קיטבגים; חגורות לכסף; חגורות כתף
מעור; חגורות אוכף; מחזיקי כסף וכרטיסי אשראי; תיקי

מסמכים; נשאי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 97030/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226602 מספר סימן

PANDA

Owners

Name: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.

Address: Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, 10135, Italy

Identification No.: 65665

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and their parts, namely bodies and 
their parts, engines and their parts, clutches, brakes 
and braking facilities, safety belts for motor vehicles' 
passengers; all included in class 12.

רכבים ממונעים וחלקיהם, דהיינו גופים וחלקיהם, מנועים
וחלקיהם, מצמדים, בלמים ומתקני בלמים, חגורות בטיחות

לנוסעי רכבים ממונעים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 97130/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226603 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; recorded media, computer hardware and 
firmware; computer software; software downloadable 
from the Internet; downloadable electronic 
publications; compact discs; digital music; 
telecommunications apparatus; computer games 
equipment adapted for use with an external display 
screen or monitor; mouse mats; mobile phone 
accessories; contact lenses, spectacles and 
sunglasses; magnets; cycle helmets; CD-ROMs; 
photographic transparencies, photographic films; 
batteries; coded magnetic cards, magnetic identity 
cards, credit cards, debit cards, smart cards, identity 
cards, encoded cards and cards bearing machine 
readable information; icons (in the form of software 
downloaded from telephone operators), phone cards; 
audio visual teaching apparatus; binoculars, 
telescopes; all included in class 9.

מכשירים וכלים צילומיים, סינמטוגרפיים ואופטיים; מכשירים
להקלטה, העברה או שחזור של קול או דמויות; נשאי נתונים
מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים
ומחשבים; מדיה מוקלטת, חומרה וקושחת מחשב; תוכנות
מחשב; תוכנות הניתנות להורדה מהאינטרנט; פרסומים

אלקטרוניים הניתנים להורדה; תקליטורים; מוסיקה דיגיטאלית;
מכשירי טלקומוניקציה; ציוד למשחקי מחשב המותאם לשימוש
עם מסך תצוגה או מוניטור חיצוניים; פדים לעכבר; אביזרים
לטלפונים ניידים; עדשות מגע, משקפי ראיה ומשקפי שמש;
מגנטים; קסדות אופניים; CD-ROMs; שקופיות צילום, סרטי
צילום; סוללות; כרטיסים מגנטיים מוצפנים, כרטיסי זיהוי
מגנטיים, כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסים חכמים,
כרטיסי זיהוי, כרטיסים מקודדים וכרטיסים הנושאים מידע
הניתן לקריאה על ידי מכונה; אייקונים (בצורה של תוכנות

שהורדו ממפעילי טלפון), כרטיסי טלפון; מכשירי הוראה אור-
קוליים; משקפות, טלסקופים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 97230/11/2010



Owners

Name: THE LIVERPOOL FOOTBALL CLUB AND 
ATHLETIC GROUNDS LIMITED

Address: Anfield Road, Liverpool, L4 0TH, United 
Kingdom

Identification No.: 800163

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 97330/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226604 מספר סימן

ONEY

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; various risk insurance services; accident, 
fire, theft and unemployment insurance; car 
insurance, house insurance, navigation insurance; 
liability insurance; home assistance insurance; legal 
aid and legal protection insurance; loan insurance; 
complementary insurance; life assurance; savings 
banks; financial affairs, banking and monetary affairs; 
direct banking (home-banking); portfolio 
management; debt collection; credit bureaux; hire-
purchase; services relating to finance and loans; 
electronic funds transfers; electronic payment 
services; services relating to bank, credit, debit and 
payment cards and other cards or cheques procuring 
financial advantages; online banking services 
accessible via the Internet or any other 
telecommunications network, including via mobile 
phone; issuing of gift cards and gift tokens; issuing of 
discount coupons; exchanging money; issuing of 
travellers’ cheques and letters of credit; cheque 
verification; safe deposit services; securities 
brokerage; mutual funds and capital investment; 
financial analysis; tax estimates; insurance and 
financial consultancy; charitable collections; real 
estate affairs; real estate agencies; management, 
rental and appraisal of real estate, apartments, 
offices; rent collection; leasing of farms; leasing of 
real estate property; real-estate valuations; appraisal 
of antiques, works of art, jewellery and stamps; 
numismatic appraisal; financial sponsorship; all 
included in class 36.

ביטוח; שירותי ביטוח סיכונים שונים; ביטוח תאונה, שרפה,
גנבה ואבטלה; ביטוח רכב, ביטוח בית, ביטוח ניווט; ביטוח
אחריות; ביטוח עזרה ביתית; ביטוח עזרה משפטית והגנה
משפטית; ביטוח הלוואה; ביטוח משלים; ביטוח חיים; בנקי
חיסכון; עסקים פיננסיים, עסקי בנקאות וכספיים; בנקאות
ישירה (בנקאות ביתית); ניהול תיק ניירות ערך; גביית חוב;
לשכות אשראי; רכישה בשכירות; שירותים הקשורים למימון
והלוואות; העברות כספים אלקטרוניות; שירותי תשלום

אלקטרוני; שירותים הקשורים לכרטיסי בנק, אשראי, חיוב
ותשלום וכרטיסים אחרים או המחאות המשיגות יתרונות

פיננסיים; שירותי בנקאות מקוונים הניתנים לגישה באמצעות
האינטרנט או כל רשת תקשורת אחרת, כולל באמצעות טלפון
נייד; הנפקת כרטיסי מתנה ואסימוני מתנה; הנפקת קופוני
הנחה; החלפת כספים; הנפקת המחאות נוסעים ומכתבי

אשראי; אימות המחאה; שירותי הפקדה בטוחה; תיווך ניירות
ערך; קרנות נאמנות והשקעת הון; ניתוח פיננסי; הערכות מס;

ייעוץ ביטוח ופיננסי; איסוף תרומות לצדקה; עסקי נדל"ן;
סוכנויות נדל"ן; ניהול, השכרה ואומדן של נדל"ן, דירות,

משרדים; גביית שכר דירה; החכרת חוות; החכרת רכוש נדל"ן;
הערכות נדל"ן; אומדן של עתיקות, יצירות אמנות, תכשיטים
ובולים; אומדן מטבעות; חסות פיננסית; הנכללים כולם בסוג

.36

כ"ג כסלו תשע"א - 97430/11/2010



Owners

Name: BANQUE ACCORD

Address: 40, avenue de Flandre, 59170 CROIX, France

Identification No.: 800922

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 97530/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226605 מספר סימן

Owners

Name: THE LIVERPOOL FOOTBALL CLUB AND 
ATHLETIC GROUNDS LIMITED

Address: Anfield Road, Liverpool, L4 0TH, United 
Kingdom

Identification No.: 800163

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; shirts; socks; gloves; T
-shirts; tracksuits; coats; jackets; jogging trousers; 
scarves; hats and caps; wristbands; gloves; slippers; 
pyjamas; bathrobes; baby wear; underwear; aprons; 
ties; shorts; trainers; dresses; jerseys; football shirts; 
football kits; football boots; sports shoes; stockings; 
singlets; briefs; anoraks; all included in class 25.

הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; חולצות; גרביים; כפפות; חולצות
-T; חליפות אימון; מעילים; ז'קטים; מכנסי ריצה; צעיפים;

כובעים וכומתות; רצועות לפרק יד; כפפות; נעלי בית; פיג'מות;
חלוקי רחצה; לבוש לתינוקות; הלבשה תחתונה; סינרים;

עניבות; מכנסיים קצרים; אימוניות; שמלות; אפודות; חולצות
כדורגל; תלבושות כדורגל; מגפי כדורגל; נעלי ספורט; גרבי-
ניילון; גופיות; לבנים קצרים; מעילים עם ברדסים; הנכללים

כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 97630/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226606 מספר סימן

FALKEN

Owners

Name: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

Address: Hyogo, Japan

Identification No.: 13903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts and fittings; two-wheeled 
motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; 
all included in class 12.

מכוניות וחלקים ואביזרים עבורן; רכבים ממונעים דו-גלגליים,
אופניים וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 97730/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226607 מספר סימן

MANGOYAN

Owners

Name: LOUIS ROYER

Address: 27 et 29 rue du Chail, 16200 JARNAC, France

Identification No.: 800923

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Mango flavoured liquors and spirits; all included in 
class 33.

ליקרים וכהלים בטעם מנגו; הנכללים  בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 97830/11/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226610 מספר סימן

HARDYS

Owners

Name: Constellation Australia Limited

Address: Reynell Road, Reynella, 5161, South Australia, 
Australia

Identification No.: 800925

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; included in class 33. יינות; הנכללים בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 97930/11/2010



Application Date 22/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226611 מספר סימן

Owners

Name: GALLAHER LIMITED

Address: Members Hill Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey, United Kingdom

Identification No.: 7345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
blended with tobacco, none being for medicinal or 
curative purposes; snuff; smokers' articles included in 
Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches; all included in class 34.

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת,
טבק לגלגול ביד, טבק לעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות,

סיגרים, סיגריות קטנות; חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד
או בתערובת עם טבק, שאינם למטרות רפואיות או למטרות
ריפוי; חומרי הרחה; פריטי מעשנים הנכללים בסוג 34; ניירות
סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 98030/11/2010



Application Date 22/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226612 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
blended with tobacco, none being for medicinal or 
curative purposes; snuff; smokers' articles included in 
Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches; all included in class 34.

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת,
טבק לגלגול ביד, טבק לעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות,

סיגרים, סיגריות קטנות; חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד
או בתערובת עם טבק, שאינם למטרות רפואיות או למטרות
ריפוי; חומרי הרחה; פריטי מעשנים הנכללים בסוג 34; ניירות
סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 98130/11/2010



Owners

Name: GALLAHER LIMITED

Address: Members Hill Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey, United Kingdom

Identification No.: 7345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 98230/11/2010



Application Date 22/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226613 מספר סימן

Owners

Name: GALLAHER LIMITED

Address: Members Hill Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey, United Kingdom

Identification No.: 7345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
blended with tobacco, none being for medicinal or 
curative purposes; snuff; smokers' articles included in 
Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches; all included in class 34.

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת,
טבק לגלגול ביד, טבק לעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות,

סיגרים, סיגריות קטנות; חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד
או בתערובת עם טבק, שאינם למטרות רפואיות או למטרות
ריפוי; חומרי הרחה; פריטי מעשנים הנכללים בסוג 34; ניירות
סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 98330/11/2010



Application Date 22/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226614 מספר סימן

CROWN OF LIGHT

Owners

Name: Albert Gad Ltd.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 800926

(a New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; all included in class 14. תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 98430/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226629 מספר סימן

GRAB1

Owners

Name: SARA WEINREB

Address: 38 Mariner Way, Monsey, New York, 10952, 
U.S.A.

Identification No.: 800927

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Protein based, nutrient-dense snack bars; Soy-based 
food bars; all included in Class 29.

חטיפי בר צפופים בחומרים מזינים ומבוססים חלבון; ברי אוכל
מבוססים סויה; הכל כלול בסוג 20.

כ"ג כסלו תשע"א - 98530/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226630 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: HADAR ROZEN LTD. שם: הדר רוזן בע"מ

Address: 30 Levanda Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב לבנדה 30, תל-אביב, ישראל

Identification No.: 510444490מספר זיהוי: 510444490

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fuel system cleaner; all included in class 1. תוסף לניקוי מערכות דלק; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 98630/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226631 מספר סימן

LACELA

Owners

Name: Zhejiang Xinyuan Electric Appliance 
Manufacture Co., Ltd.

Address: No. 5 Xita Road 3, Yongkang, Zhejjiang, 
321300, People's Republic of China

Identification No.: 63844

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת,
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric hand drills (excluding electric coal drills); 
Angle grinder; electric hammers; engraving 
machines; impact drills; electric planes; sanding 
machines; electric circular saws; lawnmowers; 
woodworking machines; metalworking machines; 
hand-held tools, other than hand-operated; mixing 
machines; stone cutters; sewage pulverizers; all 
included in class 7.

מקדח ידני אלקטרוני; (למעט מקדחת פחם חשמלית) זווית שן
טוחנת; פטיש אלקטרוני; מכונת חריטה; מקדח אימפקט;

מישורי אלקטרוני; מכונת מלטש; מסור עגול אלקטרוני; מכסחה;
מכונות נגרות; מכונות עיבוד מתכת; מכשירים שמוחזק ביד,

מלבד המופעל ידנית; מכונות ערבב; מכשירי חיתוך אבן; מרסס
ביוב; כל הסחורות הנכללות בסוג 7.

כ"ג כסלו תשע"א - 98730/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226634 מספר סימן

LEIA

Owners

Name: EVEDEN LIMITED

Address: Desborough, Kettering, Northamptonshire, 
United Kingdom

Identification No.: 53348

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing; articles of outerclothing; articles 
of underclothing; sportswear and leisurewear; 
casualwear; footwear and headgear; swimwear; 
beachwear; corsetry; articles of lingerie; ladies' 
underwear; corsets; girdles and brassieres; ladies' 
undergarments; ladies' foundation wear; hosiery; 
vests, knickers, petticoats, nightdresses, pyjamas 
and housecoats; articles of knitted outerclothing; 
bathing suits; stockings and pantie-hose; all included 
in class 25.

פרטי לבוש; פרטי לבוש חוץ; פרטי לבוש תחתונים; בגדי ספורט
ופנאי; בגדי יום יום; הנעלה וכיסויי ראש; בגדי ים; בגדי חוף;
מחוכים; לבני נשים; בגדים תחתוניים לנשים; קורסט; חגורות
בטן וחזיות; בגדים תחתוניים לנשים; פרטי לבוש יסוד לנשים;
לבנים; ווסטים; תחתוני נשים; תחתוניות; כותונות לילה לנשים;
פיג'מות וחלוקים; פרטי ביגוד עליון סרוגים; בגדי רחצה; גרביים

וגרביונים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 98830/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226635 מספר סימן

LEIA LONDON

Owners

Name: EVEDEN LIMITED

Address: Desborough, Kettering, Northamptonshire, 
United Kingdom

Identification No.: 53348

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing; articles of outerclothing; articles 
of underclothing; sportswear and leisurewear; 
casualwear; footwear and headgear; swimwear; 
beachwear; corsetry; articles of lingerie; ladies' 
underwear; corsets; girdles and brassieres; ladies' 
undergarments; ladies' foundation wear; hosiery; 
vests, knickers, petticoats, nightdresses, pyjamas 
and housecoats; articles of knitted outerclothing; 
bathing suits; stockings and pantie-hose; all included 
in class 25.

פרטי לבוש; פרטי לבוש חוץ; פרטי לבוש תחתונים; בגדי ספורט
ופנאי; בגדי יום יום; הנעלה וכיסויי ראש; בגדי ים; בגדי חוף;
מחוכים; לבני נשים; בגדים תחתוניים לנשים; קורסט; חגורות
בטן וחזיות; בגדים תחתוניים לנשים; פרטי לבוש יסוד לנשים;
לבנים; ווסטים; תחתוני נשים; תחתוניות; כותונות לילה לנשים;
פיג'מות וחלוקים; פרטי ביגוד עליון סרוגים; בגדי רחצה; גרביים

וגרביונים;הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 98930/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226636 מספר סימן

MADBEKARLI

מדבקרלי

Ownersבעלים

Name: TRIMA, ISRAEL PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS, MAABAROT LTD.

שם: תרימה, תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע"מ

Address: Kibbutz Maabarot, Post Maabarot, 40230, Israel כתובת : קיבוץ מעברות, דואר מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 510008402מספר זיהוי: 510008402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Trima Israel Pharmaceutical Products Maabarot 
Ltd.

Address: Kibbutz Maabarot, Post Maabarot, 40230, 
Israel

שם: תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ

כתובת : קיבוץ מעברות, דואר מעברות, 40230, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cooling patches that are intended for the reduction of 
fever and cooling of the forehead and skin, included 
in class 5.

מטליות צינון המיועדות להורדת חום ולקירור המצח והעור;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 99030/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226638 מספר סימן

VIVEVE

Owners

Name: Viveve Inc.

Address: 450 Sheridan Avenue, Palo Alto, California, 
94306, USA, U.S.A.

Identification No.: 800928

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training and teaching in the field of gynecological
medical devices, training and teaching in the use and
operation of medical devices for gynecological
procedures, and providing printed materials and non-
downloadable electronic media in connection with the
aforesaid services; all included in Class 41.

הדרכה והוראה בתחומי ההתקנים הרפואיים הגניקולוגיים,
הדרכה והוראה בשימוש והפעלה של התקנים רפואיים עבור

טיפולים גניקולוגיים, ואספקת חומרים מודפסים ומדיה
אלקטרונית שאינה ניתנת להורדה בקשר לשירותים הנזכרים

לעיל; הכל כלול בסיווג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 99130/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226639 מספר סימן

VIVEVE

Owners

Name: Viveve Inc.

Address: 450 Sheridan Avenue, Palo Alto, California, 
94306, USA, U.S.A.

Identification No.: 800928

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, radio-frequency generator
with hand
piece and single use tip for gynecological use to
restore vaginal tissue,
and parts and fittings therefor; all included in Class
10.

התקנים רפואיים, דהיינו, מחולל תדרי רדיו ידני עם קצה
לשימוש חד פעמי לשימוש גניקולוגי עבור שיקום רקמה
נרתיקית, וחלקים ואביזרים עבורו, הכל כלול בסיווג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 99230/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226640 מספר סימן

VIVEVE

Owners

Name: Viveve Inc.

Address: 450 Sheridan Avenue, Palo Alto, California, 
94306, USA, U.S.A.

Identification No.: 800928

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical non-surgical services using radio-frequency 
energy medical devices for gynecologic use; all 
included in Class 44.

שירותים רפואיים לא ניתוחיים תוך שימוש בהתקני אנרגית
תדרי רדיו רפואיים לשימוש גניקולוגי; הכל כלול בסיווג 44.

כ"ג כסלו תשע"א - 99330/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226642 מספר סימן

BOOBATRON

בובהטרון

Ownersבעלים

Name: Moshe Eliyahu Hadar Oz שם: משה אליהו הדר עוז

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ת.ד 44228, ירושלים, 91440, ישראל

Identification No.: 925446מספר זיהוי: 925446

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery products, sweet and salted snacks, candies, 
ice creams, cereal, all included in class 30.

,דברי מאפה, חטיפים, מתוקים ומלוחים, ממתקים, גלידות,
דגנים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 99430/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226645 מספר סימן

CISCO CAPITAL

Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, California 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800495

A California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financing services; all included in Class 36. שירותים פיננסיים; הכל כלול בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 29/07/2009, No. 77/792,683 ארה"ב, 29/07/2009, מספר 77/792,683

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 99530/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226647 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypertension; included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ביתר לחץ דם; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 99630/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226648 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Gamba Entrepre heurship & content Ltd שם: גמבה יזמות ותוכן בע"מ

Address: Weisel St 19/13, Tel-Aviv, 64241, Israel כתובת : רח' וייזל 19/13, תל אביב, 64241, ישראל

Identification No.: 514376128מספר זיהוי: 514376128

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

CD audio for family rides including its package with 
all characters and illustrated map inside (which is 
interactively connected to voice contact); voice 
recordings of music, theatre, video, sound 
recordings; sunglasses; magnets; ringtones; 
computer game software recorded on CD; all 
included in class 9.

תקליטור שמע לנסיעות משפחתיות כולל המארז שלו על כל
דמויותיו, והמפה המאויירת שבתוכו (הקשורה אינטראקטיבית
לתוכן הקולי), הקלטות קול,תיאטרון/קריינות/מוסיקה/וידאו;
משקפי שמש; מגנטים; רינטונים להורדה; תוכנת משחקי

מחשב המוקלטות על דיסקים/תקליטורים; הנכללים כולם בסוג
.9

כ"ג כסלו תשע"א - 99730/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226652 מספר סימן

Owners

Name: BAYER SCHERING PHARMA AG

Address: Corporate Trademark Center, Berlin, Germany

Identification No.: 2729

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Hormonal preparations; all included in class 5. תכשירים הורמונליים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 99830/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226653 מספר סימן

Owners

Name: BAYER SCHERING PHARMA AG

Address: Corporate Trademark Center, Berlin, Germany

Identification No.: 2729

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Hormonal preparations; all included in class 5. תכשירים הורמונליים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 99930/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226655 מספר סימן

SANDISK EXTREME PRO

Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, U.S.A.

Identification No.: 50869

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductor memory devices, namely, integrated 
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and 
flash memory cards, cartridges, adapters, converters, 
controllers, players, readers, storage modules, and 
computer peripherals; portable digital; recording and 
data storage units; and computer software for 
controlling and operating semiconductor memory 
devices and portable digital devices; all included in 
class 9.

מתקני זיכרון מוליך למחצה, דהיינו מעגלים סוכמים, כרטיסי
ומחסניות מעגל סוכם וכרטיסי זיכרון פלאש, מחסניות,

מתאמים, ממירים, בקרים, מנגנים, התקני קריאה, מודולות
אחסון וציוד מחשב היקפי; יחידות הקלטה דיגיטאלית ואחסון
נתונים ניידות; ותוכנות מחשב עבור הבקרה וההפעלה של
מתקני זיכרון מוליך למחצה ומתקנים דיגיטאליים ניידים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 17/07/2009 ארה"ב, 17/07/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 100030/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226668 מספר סימן

GO DADDY

Owners

Name: GoDaddy.com, Inc

Address: 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, 
Arizona, 85260, U.S.A.

Identification No.: 70811

CORPORATION ARIZONA

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing on-line auction services; operating on-line 
marketplaces for sellers of goods and/or services; 
domain name appraisal services; conducting 
business research and surveys; business 
consultation; business monitoring services, namely, 
tracking web sites of others to provide details about 
user click traffic or visits to the web site; all included 
in class 35.

אספקת שירותי מכירות פומביות מקוונות; הפעלת מקום מסחר
מקוון עבור מוכרים סחורות ו/או שירותים; שירותי הערכת שווי
של שמות מתחם; ניהול מחקר עסקי וסקרים; ייעוץ עסקי;

שירותי מעקב עסקי, דהיינו מעקב אחר אתרים של אחרים כדי
לספק מידע על תנועת המשתמשים או על מספר ביקורים

לאתר; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 100130/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226669 מספר סימן

GO DADDY

Owners

Name: GoDaddy.com, Inc

Address: 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, 
Arizona, 85260, U.S.A.

Identification No.: 70811

CORPORATION ARIZONA

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design, creation, hosting, maintenance of websites 
for others; computer services, namely, search engine 
optimization; graphic design services; computer 
services, namely, the re-direction and forwarding of 
messages; searching and retrieving information, 
sites, and other resources available on computer 
networks for others; computer services, namely, 
monitoring, testing, analyzing, and reporting on the 
Internet traffic control and content control of the web 
sites of others; computer services, namely, hosting 
on-line interactive public calendars that allow multiple 
participants to share event schedules, facility 
reservations, and transportation requests; providing a 
web site that gives computer users the ability to 
upload, exchange and share photos; remote 
computer backup services; providing e-mail services; 
providing e-mail fax services; e-mail and web site 
forwarding services; internet radio broadcasting 
services; parking domain names for others, namely, 
providing computer servers for facilitation of the 
storage of domain name addresses; all included in 
class 42.

עיצוב, יצירה, אירוח, תחזוקה של אתרי אינטרנט עבור אחרים;
שירותי מחשב, דהיינו, ייעול מנועי חיפוש; שירותי עיצוב גרפי;
שירותי מחשב, דהיינו, הכוונה מחודשת והעברת הודעות;

חיפוש ואחזור של מידע, אתרים, ומשאבים אחרים הזמינים על
רשתות מחשב, עבור אחרים; שירותי מחשב, דהיינו, מעקב,

בדיקה, ניתוח, ודיווח על בקרת התנועה באינטרנט ובקרת תוכן
של אתרי אינטרנט של אחרים; שירותי מחשב, דהיינו, שירותי

אחסון של לוחות שנה אינטראקטיביים לקהל הרחב
המאפשרים למשתתפים מרובים לשתף את לוחות הזמנים של

אירוע, הזמנות שירותים והסדרי תחבורה; אספקת אתר
אינטרנט המאפשר למשתמשי מחשב להעלות, להחליף ולשתף

תמונות; שירותי גיבוי מחשב מרחוק; מתן שירותי דואר
אלקטרוני; מתן שירותי פקס באמצעות דואר אלקטרוני; שירותי

העברת דואר אלקטרוני ואתרי רשת; שירותי שידור רדיו
באינטרנט; חניית שמות מתחם עבור אחרים, דהיינו, מתן סיוע
לשרתי מחשב לאחסן כתובות שמות מתחם; הנכללים כולם

בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 100230/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226670 מספר סימן

GO DADDY

Owners

Name: GoDaddy.com, Inc

Address: 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, 
Arizona, 85260, U.S.A.

Identification No.: 70811

CORPORATION ARIZONA

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Domain name registration services; authentication, 
issuance and validation of digital certificates; 
providing user authentication services in e-commerce 
transactions; all included in class 45.

שירותי רישום שמות מתחם; אימות, הנפקה ותיקוף של
תעודות דיגיטליות; אספקת שירותי אימות משתמש בעסקאות

במסחר אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 45.

כ"ג כסלו תשע"א - 100330/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226671 מספר סימן

Owners

Name: GoDaddy.com, Inc

Address: 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, 
Arizona, 85260, U.S.A.

Identification No.: 70811

CORPORATION ARIZONA

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing on-line auction services; operating on-line 
marketplaces for sellers of goods and/or services; 
domain name appraisal services; conducting 
business research and surveys; business 
consultation; business monitoring services, namely, 
tracking web sites of others to provide details about 
user click traffic or visits to the web site; all included 
in class 35.

אספקת שירותי מכירות פומביות מקוונות; הפעלת מקום מסחר
מקוון עבור מוכרים סחורות ו/או שירותים; שירותי הערכת שווי
של שמות מתחם; ניהול מחקר עסקי וסקרים; ייעוץ עסקי;

שירותי מעקב עסקי, דהיינו מעקב אחר אתרים של אחרים כדי
לספק מידע על תנועת המשתמשים או על מספר ביקורים

לאתר; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 100430/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226672 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design, creation, hosting, maintenance of websites 
for others; computer services, namely, search engine 
optimization; graphic design services; computer 
services, namely, the re-direction and forwarding of 
messages; searching and retrieving information, 
sites, and other resources available on computer 
networks for others; computer services, namely, 
monitoring, testing, analyzing, and reporting on the 
Internet traffic control and content control of the web 
sites of others; computer services, namely, hosting 
on-line interactive public calendars that allow multiple 
participants to share event schedules, facility 
reservations, and transportation requests; providing a 
web site that gives computer users the ability to 
upload, exchange and share photos; remote 
computer backup services; providing e-mail services; 
providing e-mail fax services; e-mail and web site 
forwarding services; internet radio broadcasting 
services; parking domain names for others, namely, 
providing computer servers for facilitation of the 
storage of domain name addresses; all included in 
class 42.

עיצוב, יצירה, אירוח, תחזוקה של אתרי אינטרנט עבור אחרים;
שירותי מחשב, דהיינו, ייעול מנועי חיפוש; שירותי עיצוב גרפי;
שירותי מחשב, דהיינו, הכוונה מחודשת והעברת הודעות;

חיפוש ואחזור של מידע, אתרים, ומשאבים אחרים הזמינים על
רשתות מחשב, עבור אחרים; שירותי מחשב, דהיינו, מעקב,

בדיקה, ניתוח, ודיווח על בקרת התנועה באינטרנט ובקרת תוכן
של אתרי אינטרנט של אחרים; שירותי מחשב, דהיינו, שירותי

אחסון של לוחות שנה אינטראקטיביים לקהל הרחב
המאפשרים למשתתפים מרובים לשתף את לוחות הזמנים של

אירוע, הזמנות שירותים והסדרי תחבורה; אספקת אתר
אינטרנט המאפשר למשתמשי מחשב להעלות, להחליף ולשתף

תמונות; שירותי גיבוי מחשב מרחוק; מתן שירותי דואר
אלקטרוני; מתן שירותי פקס באמצעות דואר אלקטרוני; שירותי

העברת דואר אלקטרוני ואתרי רשת; שירותי שידור רדיו
באינטרנט; חניית שמות מתחם עבור אחרים, דהיינו, מתן סיוע
לשרתי מחשב לאחסן כתובות שמות מתחם; הנכללים כולם

בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 100530/11/2010



Owners

Name: GoDaddy.com, Inc

Address: 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, 
Arizona, 85260, U.S.A.

Identification No.: 70811

CORPORATION ARIZONA

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 100630/11/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226673 מספר סימן

Owners

Name: GoDaddy.com, Inc

Address: 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, 
Arizona, 85260, U.S.A.

Identification No.: 70811

CORPORATION ARIZONA

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Domain name registration services; authentication, 
issuance and validation of digital certificates; 
providing user authentication services in e-commerce 
transactions; all included in class 45.

שירותי רישום שמות מתחם; אימות, הנפקה ותיקוף של
תעודות דיגיטיות; אספקת שירותי אימות משתמש בעסקאות

במסחר אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 45.

כ"ג כסלו תשע"א - 100730/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226674 מספר סימן

CARTOXPRESS

Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, 08807, U.S.A.

Identification No.: 41370

(Florida 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software module for medical imaging, used 
in conjunction with medical diagnostic mapping 
systems; all included in class 9.

רכיב תוכנת מחשב להדמייה רפואית, לשימוש בצירוף עם
מערכות מיפוי לאבחנה רפואית; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 100830/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226676 מספר סימן

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communications by fiber [fibre] optic networks; Data 
communication; Wireless Communication; VAN 
[Value Added Network] Communications; Remote 
screen communication; Rental of telecommunication 
equipment; Communication by computer terminals; 
News agencies; Cellular telephone communication; 
Broadcasting (Cable television -); Operation of 
broadband telecommunication networks; all included 
in class 38.

תקשורת ברשתות סיבים אופטיים; תקשורת מידע; תקשורת
אלחוטית; תקשורת VAN; תקשורת מסך מרחוק; השכרת ציוד
תקשורת; תקשורת על ידי טרמינלי מחשב; סוכנויות חדשות;
תקשורת טלפון סלולארי; שידור (טלויזיה בכבלים); הפעלת

רשתות תקשורת בפס רחב; הכל כלול בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Democratic People's Republic of Korea, 24/12/2009, 
No. 41-2009-0031494

צפון קוריאה, 24/12/2009, מספר 41-2009-0031494

Class: 38 סוג: 38

כ"ג כסלו תשע"א - 100930/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226679 מספר סימן

DEBRIDASE

Ownersבעלים

Name: Mediwound Ltd. שם: מדיוונד בע"מ

Address: 42 Hayarkon Street Northern Industrial Area, 
Yavne, 81227, Israel

כתובת : הירקון 42 אזור תעשיה צפוני, יבנה, 81227, ישראל

Identification No.: 512894940מספר זיהוי: 512894940

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co, Attorneys

Address: 2 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 2, ת.ד. 2189, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical drug preparations and products, 
namely, an enzyme used in treatment of burns and 
wounds, in class 5.

תכשיר רפואי ומוצרים, דהיינו, אנזים המשמש לטיפול בכוויות
ובפצעים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 101030/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226681 מספר סימן

הצריף של תמרי

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road, Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programmes ; all included in 
class 9

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 101130/11/2010



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226682 מספר סימן

הצריף של תמרי

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address:  ירושלים, ישראל161רחוב יפו , כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs; all included in 
class 41.

הפקה של תכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 101230/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226684 מספר סימן

REPLICEL

Owners

Name: TrichoScience Innovations Inc.

Address: Suite 400-455 Granville Street, Vancouver, BC, 
V6C 1T1, Canada

Identification No.: 800930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Hair and hair follicle cell replication, generation, 
rejuvenation, and restoration services and 
technology; rendering technical aid in the fields of 
hair rejuvenation, generation and restoration; all 
included in class 44.

העתקה, יצירה, חידוש ושיקום של שיער ותאי זקיק שיער,
ושירותי וטכנולוגיות שחזור; מתן סיוע טכני בתחום שיקום,

יצירה ושחזור של שיער; הנכללים כולם בסוג 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)

Canada, 08/09/2009, No. 1,450,939 קנדה, 08/09/2009, מספר 1,450,939

Class: 44 סוג: 44

כ"ג כסלו תשע"א - 101330/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226685 מספר סימן

REPLICEL

Owners

Name: TrichoScience Innovations Inc.

Address: Suite 400-455 Granville Street, Vancouver, BC, 
V6C 1T1, Canada

Identification No.: 800930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development of biotechnology for the 
promotion of hair growth; all included in class 42.

מחקר ופיתוח של ביוטכנולוגיה לסיוע בצמיחת שיער; הנכללים
כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Canada, 08/09/2009, No. 1,450,939 קנדה, 08/09/2009, מספר 1,450,939

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 101430/11/2010



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226697 מספר סימן

בעלים

שם: די. אי. סי טכנולוגיות רשת בע,מ

,B כתובת : רח' ראול ולנברג 24, תל אביב, מגדלי זיו , בניין
ישראל

מספר זיהוי: 513702548

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aofar

Address:

שם: עופר פיק

כתובת : רח' יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

development of computer programmes and computer 
games in the Internet; all included in class 42.

פיתוח תכנת מחשב ומשחקי מחשב באינטרנט; הנכלל בסוג
.42

כ"ג כסלו תשע"א - 101530/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226703 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Children’s clothing; layettes [clothing]; bathing suits; 
waterproof clothing; clothing for dancing; football 
shoes; shoes; headgear for wear; hosiery; gloves 
[clothing]; scarves; girdles; wedding dress; bibs, not 
of paper; all included in class 25.

הלבשה לילדים; מערכת ביגוד לתינוק (הלבשה); בגדי ים;
הלבשה חסינה במים; ביגוד לריקוד; נעלי כדורגל; נעליים; כיסוי
ראש להלבשה; לבנים; כפפות (הלבשה); צעיפים; מחוכים;
שמלות כלה; סינורים, לא מנייר; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 101630/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226704 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Fabric; nonwoven fabrics; quilts; bed clothes; quilt 
covers; blankets; mosquito nets; table linen, not of 
paper; washing mitts; towels of textile; bath towels; 
door curtains; furniture coverings of textile; fitted toilet 
lid covers of fabric; banners; felt; all included in class 
24.

בדים; בדים לא אריגים; שמיכות טלאים; כיסויי מיטה; כיסויי
טלאים; שמיכות; רשתות נגד יתושים; אריגים לשולחן, לא
מנייר; כפפות לרחיצה; מגבות מטקסטיל; מגבות אמבט;

ווילונות לדלת; כיסויי ריהוט מטקסטיל, כיסויים מבד מותאמים
לשירותים; דגלים; לבד; הנכללים כולם  בסוג 24.

כ"ג כסלו תשע"א - 101730/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226706 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Animal skins; walking sticks; school bags; sling bags 
for carrying infants; backpacks; handbags; collars for 
animals; leather cushion; leather twist; umbrellas; all 
included in class 18.

עור של בעלי חיים; מקלות הליכה; תיקים לבית הספר; תיקי
לולאה לנשיאת פעוטות; תרמילים; תיקי יד; קולרים לבעלי
חיים; כר מעור; אביזרים מעור; מטריות; הנכללים כולם בסוג

.18

כ"ג כסלו תשע"א - 101830/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226708 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Babies' diapers of paper and cellulose, disposable; 
babies' napkins of paper and cellulose, disposable; 
hygienic paper; bibs of paper; paper; printed matter; 
printed publications; office requisites, except 
furniture; drawing materials; teaching materials 
[except apparatus]; photographs; stationery; tracing 
paper; advertisement boards of paper or cardboard; 
paper boxes; staples for offices; ink; writing 
materials; all included in class 16.

טיטולים חד פעמיים לתינוקות מנייר ותאית, מטפחות חד
פעמיות לתינוקות מנייר ומתאית; נייר היגייני; סינרים מנייר;
נייר; חומר מודפס; פרסומים מודפסים; דברי משרד, מלבד

ריהוט; חומרים לציור; חומרי לימוד (מלבד מתקנים); צילומים;
מכשירי כתיבה; נייר העתקה; לוחות לפרסום מנייר או קרטון;
קופסאות מנייר; סיכות הידוק למשרדים; דיו; דברי כתיבה;

הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 101930/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226715 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Children’s clothing; layettes [clothing]; bathing suits; 
waterproof clothing; clothing for dancing; football 
shoes; shoes; headgear for wear; hosiery; gloves 
[clothing]; scarves; girdles; wedding dress; bibs, not 
of paper; all included in class 25.

הלבשה לילדים; מערכת ביגוד לתינוק (הלבשה); בגדי ים;
הלבשה חסינה במים; ביגוד לריקוד; נעלי כדורגל; נעליים; כיסוי
ראש להלבשה; לבנים; כפפות (הלבשה); צעיפים; מחוכים;
שמלות כלה; סינורים, לא מנייר; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 102030/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226716 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Fabric; nonwoven fabrics; quilts; bed clothes; quilt 
covers ; blankets; mosquito nets; table linen, not of 
paper; washing mitts; towels of textile; bath towels; 
door curtains; furniture coverings of textile; fitted toilet 
lid covers of fabric; banners; felt.; all included in class 
24.

בדים; בדים לא אריגים; שמיכות טלאים; כיסויי מיטה; כיסויי
טלאים; שמיכות; רשתות נגד יתושים; אריגים לשולחן, לא
מנייר; כפפות לרחיצה; מגבות מטקסטיל; מגבות אמבט;

ווילונות לדלת; כיסויי ריהוט מטקסטיל, כיסויים מבד מותאמים
לשירותים; דגלים; לבד; הנכללים כולם בסוג 24.

כ"ג כסלו תשע"א - 102130/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226718 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Animal skins; walking sticks; school bags; sling bags 
for carrying infants; backpacks; handbags; collars for 
animals; leather cushion; leather twist; umbrellas; all 
included in class 18.

עור של בעלי חיים; מקלות הליכה; תיקים לבית הספר; תיקי
לולאה לנשיאת פעוטות; תרמילים; תיקי יד; קולרים לבעלי
חיים; כר מעור; אביזרים מעור; מטריות; הנכללים כולם בסוג

.18

כ"ג כסלו תשע"א - 102230/11/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226719 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Babies' diapers of paper and cellulose, disposable; 
babies' napkins of paper and cellulose, disposable; 
hygienic paper; bibs of paper; paper; printed matter; 
printed publications; office requisites, except 
furniture; drawing materials; teaching materials 
[except apparatus]; photographs; stationery; tracing 
paper; advertisement boards of paper or cardboard; 
paper boxes; staples for offices; ink; writing 
materials; all included in class 16.

טיטולים חד פעמיים לתינוקות מנייר ותאית, מטפחות חד
פעמיות לתינוקות מנייר ומתאית; נייר היגייני; סינרים מנייר;
נייר; חומר מודפס; פרסומים מודפסים; דברי משרד, מלבד

ריהוט; חומרים לציור; חומרי לימוד (מלבד מתקנים); צילומים;
מכשירי כתיבה; נייר העתקה; לוחות לפרסום מנייר או קרטון;
קופסאות מנייר; סיכות הידוק למשרדים; דיו; דברי כתיבה;

הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 102330/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226723 מספר סימן

Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli-Societa Per Azioni

Address: Parma, Italy

Identification No.: 12650

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice, flour and preparations made from cereals, 
bread, pasta, biscuits, yeast, baking powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, 
frozen ready meals; all included in class 30.

אורז, קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, פסטה, ביסקוויטים,
שמרים, אבקת אפיה, מלח, חרדל, חומץ, רטבים (נותני טעם),
תבלינים, ארוחות מוכנות קפואות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 102430/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226724 מספר סימן

Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli-Societa Per Azioni

Address: Parma, Italy

Identification No.: 12650

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pasta, biscuits, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, פסטה, ביסקוויטים, דברי
מאפה וממתקים, גלידות; דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה;
מלח, חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח;

הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 102530/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226733 מספר סימן

Owners

Name: CRUCELL HOLLAND B.V.

Address: Archimedesweg 4, 2333 CN, Leiden, 
Netherlands

Identification No.: 58008

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific research; scientific services in the medical 
and biochemical field, namely the development, 
research and testing of pharmaceutical and 
biochemical semi-finished products particularly for 
use in medicines; development, examination and 
testing of medicines; all included in class 42.

מחקר מדעי; שירותים מדעיים בתחום הרפואי וביו-כימי, דהיינו
הפיתוח, מחקר ובדיקה של מוצרים רוקחיים וביו-כימים חצי-
גמורים בייחוד לשימוש בתרופות; פיתוח, בחינה ובדיקה של

תרופות; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 102630/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226744 מספר סימן

COHERENT EQUINOX

Owners

Name: COHERENT, INC.

Address: Santa Clara, CA, U.S.A.

Identification No.: 68780

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laser equipment designed for the manufacture of 
solar cells; all included in class 9.

ציוד לייזר המיועד לייצור תאים סולאריים; נכלל בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 30/07/2009, No. 77793878 ארה"ב, 30/07/2009, מספר 77793878

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 102730/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226745 מספר סימן

HIGH DEFINITION

Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

Identification No.: 800432

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters;  
matches; smokers’ articles; all included in class 34

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים;  גפרורים; צרכי מעשנים;
הכל כלול בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 102830/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226749 מספר סימן

WRIGLEY'S 5

Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, U.S.A.

Identification No.: 86

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, סוכריות מנטה,
סוכריות ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 102930/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226751 מספר סימן

COBALT

Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, U.S.A.

Identification No.: 86

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, סוכריות מנטה,
סוכריות ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 103030/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226752 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, סוכריות מנטה,
סוכריות ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 103130/11/2010



Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, U.S.A.

Identification No.: 86

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 103230/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226753 מספר סימן

LASH FANTASY

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; make-up; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער;
איפור; תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 103330/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226755 מספר סימן

POLYGIENE

Owners

Name: Polygiene AB

Address: Stadiongatan 65, MALMO, 21762, Sweden

Identification No.: 800933

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-microbial additives for objects intended for 
dermal contact; anti-microbial additives for use in 
post-treatment of textiles; anti-microbial preparations 
for use in textiles, shoes and gear; anti-microbial 
additives for use in products made of polymer 
materials; all included in class 5.

תוספים נוגדי חיידקים לעצמים המיועדים למגע העור; תוספים
נוגדי חיידקים לשימוש באריגים שלאחר טיפול; תכשירים נוגדי
חיידקים לשימוש באריגים, נעלים וציוד; תוספים נוגדי חיידקים
לשימוש במוצרים העשויים מחומרים פולימרים; כולם נכללים

בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 103430/11/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226756 מספר סימן

LEIA

Owners

Name: EVEDEN LIMITED

Address: Desborough, Kettering, Northamptonshire, 
United Kingdom

Identification No.: 53348

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services; on-line shopping services and mail 
order catalogues services relating to the sale of 
articles of clothing; articles of outerclothing; articles of 
underclothing; sportswear; leisurewear; casualwear; 
footwear; headgear; swimwear; beachwear; corsetry; 
articles of lingerie; ladies' underwear; corsets; girdles 
and brassieres; ladies' undergarments; ladies' 
foundation wear; hosiery; vests; knickers; petticoats; 
nightdresses; pyjamas and housecoats; articles of 
knitted outerclothing; bathing suits; stockings and 
pantie-hose; all included in class 35.

שירותי קמעונאות, שירותי קניות מקוונים והזמנות דואר
באמצעות קטלוגים בקשר עם מכירת פרטי לבוש; פרטי לבוש
חוץ; פרטי לבוש תחתונים; בגדי ספורט ופנאי; בגדי יום יום;
הנעלה וכיסויי ראש; בגדי ים; בגדי חוף; מחוכים; לבני נשים;
בגדים תחתוניים לנשים; קורסט; חגורות בטן וחזיות; בגדים
תחתוניים לנשים; פרטי לבוש יסוד לנשים; לבנים; ווסטים;
תחתוני נשים; תחתוניות; כותונות לילה לנשים; פיג'מות
וחלוקים; פרטי ביגוד עליון סרוגים; בגדי רחצה; גרביים

וגרביונים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 103530/11/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226757 מספר סימן

LEIA LONDON

Owners

Name: EVEDEN LIMITED

Address: Desborough, Kettering, Northamptonshire, 
United Kingdom

Identification No.: 53348

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services; on-line shopping services and mail 
order catalogues services relating to the sale of 
articles of clothing; articles of outerclothing; articles of 
underclothing; sportswear; leisurewear; casualwear; 
footwear; headgear; swimwear; beachwear; corsetry; 
articles of lingerie; ladies' underwear; corsets; girdles 
and brassieres; ladies' undergarments; ladies' 
foundation wear; hosiery; vests; knickers; petticoats; 
nightdresses; pyjamas and housecoats; articles of 
knitted outerclothing; bathing suits; stockings and 
pantie-hose; all included in class 35.

שירותי קמעונאות, שירותי קניות מקוונים והזמנות דואר
באמצעות קטלוגים בקשר עם מכירת פרטי לבוש; פרטי לבוש
חוץ; פרטי לבוש תחתונים; בגדי ספורט ופנאי; בגדי יום יום;
הנעלה וכיסויי ראש; בגדי ים; בגדי חוף; מחוכים; לבני נשים;
בגדים תחתוניים לנשים; קורסט; חגורות בטן וחזיות; בגדים
תחתוניים לנשים; פרטי לבוש יסוד לנשים; לבנים; ווסטים;
תחתוני נשים; תחתוניות; כותונות לילה לנשים; פיג'מות
וחלוקים; פרטי ביגוד עליון סרוגים; בגדי רחצה; גרביים

וגרביונים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 103630/11/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226758 מספר סימן

NISSIM

Owners

Name: NETALI NISSIM

Address: 900 Route 9, Woodbridge, New Jersey 07095, 
07095, U.S.A.

Identification No.: 800934

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, namely, rings, bracelets; and necklaces; all 
included in Class 14.

תכשיטים,  קרי, טבעות, צמידים, ושרשראות; הכל כלול  בסוג
.14

כ"ג כסלו תשע"א - 103730/11/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226759 מספר סימן

FLIPSLIDE

Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, California 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800495

A California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video cameras; camcorders; computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, 
editing, and transmitting images and audiovisual 
works; all included in class 9.

מצלמות וידאו; מקלטות וידאו; תוכנת מחשב  להעלאה, פרסום,
הצגה, חשיפה, עריכה, ושידור של  דמויות ועבודות אודו

ויזואליות; הכל כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 12/08/2009, No. 41264 טרינידד וטובגו, 12/08/2009, מספר 41264

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 103830/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226767 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Pizza Groupies LTD שם: פיצה גרופיז בע"מ

Address: 51 Bograshov Street, Tel-Aviv, Israel כתובת : רח' בוגרשוב 51, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514274885מספר זיהוי: 514274885

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Nusel & Co., Advs.

Address: 41 Hameyasdim St., P.O.B. 1704, Even 
Yehuda, 40500, Israel

שם: רמי נוסל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב המייסדים 41, ת.ד. 1704, אבן יהודה, 40500,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pizza, bakery products, dough; past and sauces for 
use with the above products; all included in class 30.

פיצות, דברי מאפה, בצק, לחם; פסטות ורטבים לשימוש עם
המוצרים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 103930/11/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226769 מספר סימן

GRIFFIN

Owners

Name: RAYTHEON COMPANY

Address: 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts, 
02451, U.S.A.

Identification No.: 800339

DELAWARE CORPORATION

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Guided missiles, lightweight netted missile systems 
comprised of guided missiles, embedded guidance 
and navigation technologies comprised of global 
positioning systems, propulsion systems comprised 
of missiles, rockets, and projectiles, warheads, and 
launching pads providing real-time attack and fire 
support via manned and unmanned air and surface 
platforms; netted weapon systems comprised of 
guided missiles, embedded guidance and navigation 
technologies comprised of global positioning 
systems, propulsion systems comprised of missiles, 
rockets, and projectiles, warheads, and launching 
pads providing real-time attack and fire support via 
manned and unmanned air and surface platforms; all 
included in class 13.

טילים מונחים, מערכות טילים קלי משקל מרושתות הכוללות
טילים מונחים, טכנולוגיות מובנות של הנחיה וניווט אשר כוללות
מערכות מיקום גלובאליות, מערכות הנעה הכוללות טילים,

רקטות וקליעים, ראשי נפץ, וכני שיגור המספקות  סיוע תקיפה
וירי בזמן אמת  דרך פלטפורמות מאוישות ובלתי-מאוישות
באוויר ובקרקע; מערכות נשק מרושתות הכוללות טילים
מונחים, טכנולוגיות מובנות של הנחיה וניווט אשר כוללות
מערכות מיקום גלובאליות, מערכות הנעה הכוללות טילים,

רקטות וקליעים, ראשי נפץ, וכני שיגור המספקות  סיוע תקיפה
וירי בזמן אמת  דרך פלטפורמות מאוישות ובלתי-מאוישות

באוויר ובקרקע; הכל כלול בסוג 13.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 03/08/2009, No. 77/795,954 ארה"ב, 03/08/2009, מספר 77/795,954

Class: 13 סוג: 13

כ"ג כסלו תשע"א - 104030/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226770 מספר סימן

deda

דדה

Ownersבעלים

Name: NELI OGANESIAN שם: נלי רוביק אוגנסיאן

Address: 10 Hagdud Haivri Street, Bat Yam, 59415, 
Israel

כתובת : רח' הגדוד העברי 10, בת ים, 59415, ישראל

Identification No.: 312009269מספר זיהוי: 312009269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: OMER CNAAN ADV

Address: 112 JERUSALEM ST, TEL-AVIV, 68151, Israel

שם: עו"ד כנען עומר

כתובת : שד' ירושלים 112, תל אביב-יפו, 68151, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; all included in class 43. שירותי מסעדנות; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 104130/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226772 מספר סימן

DERMLIN

Owners

Name: Jiangsu Yenssen Biotech Co., Ltd

Address: No. 10, Dingshan Road, Binjiang Development 
Zone, Jiangyin City , Jiangsu Province, People's Republic 
of China

Identification No.: 70820

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Adhesive plaster;  wadding for medical purposes;
plasters for medical purposes;
dressings [medical]; absorbent wadding; medicine
health bag; all included in class 5.

אספלניות דביקות; מוך לצרכים רפואיים; רטיות לצרכים
רפואיים; תחבושות [רפואיות]; מוך סופגני; תיק תרופות

ובריאות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 104230/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226773 מספר סימן

Owners

Name: Jiangsu Yenssen Biotech Co., Ltd

Address: No. 10, Dingshan Road, Binjiang Development 
Zone, Jiangyin City , Jiangsu Province, People's Republic 
of China

Identification No.: 70820

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ointments for pharmaceutical purposes; 
organotherapy preparations; first-aid boxes [filled]; 
biological preparations for medical purposes; 
chemical preparations for medical purposes; trace 
elements (preparations of -) for human and animal 
use; bone cement for surgical and  orthopaedic 
purposes; surgical implants [living tissues]; ointment; 
raw material drug;  biochemical drug; skin care 
(pharmaceutical preparations for -); sticking stuff; 
adhesive plaster; wadding for medical purposes; 
plasters for medical purposes; dressings [medical]; 
absorbent wadding; medicine health bag; all included 
in class 5.

משחות לצרכים של רוקחות; תכשירי אורגנו תרפיה; תיבות
עזרה ראשונה [מלאות]; תכשירים ביולוגיים לצרכים רפואיים;
תכשירים כימיים לצרכים רפואיים; יסודות קורט (תכשירים של
- ) לשימוש בני אדם וחיות; צמנט עצמות לצרכים ניתוחים
ואורטופדים; שתלים כירורגיים [רקמות חיות]; משחה, סם

מחומר גלם; סם ביו-כימי; טיפול בעור (תכשירים של רוקחות
-); חומר דביק; אספלנית דביקה; מוך לצרכים רפואיים; רטיות
לצרכים רפואיים; תחבושות [רפואיות]; מוך סופגני; תיק תרופות

ובריאות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 104330/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226774 מספר סימן

Ulceloocin

Owners

Name: Jiangsu Yenssen Biotech Co., Ltd

Address: No. 10, Dingshan Road, Binjiang Development 
Zone, Jiangyin City , Jiangsu Province, People's Republic 
of China

Identification No.: 70820

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dressings [medical]; surgical dressings; oral mucosal 
ulcer healing enhancer (powder); oral mucosal ulcer 
healing enhancer (patch); all included in class 5.

תחבושות [רפואיות]; תחבושות כירורגיות; תרופה המגבירה
את הטיפול בכיב אוראלי מרירי (אבקה); תרופה המגבירה את
הטיפול בכיב אוראלי מרירי (תחבושת); הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 104430/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226775 מספר סימן

Owners

Name: Jiangsu Yenssen Biotech Co., Ltd

Address: No. 10, Dingshan Road, Binjiang Development 
Zone, Jiangyin City , Jiangsu Province, People's Republic 
of China

Identification No.: 70820

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dressings [medical]; surgical dressings; oral mucosal 
ulcer healing enhancer (powder); oral mucosal ulcer 
healing enhancer (patch); all included in class 5.

תחבושות [רפואיות]; תחבושות כירורגיות; תרופה המגבירה
את הטיפול בכיב אוראלי מרירי (אבקה); תרופה המגבירה את
הטיפול בכיב אוראלי מרירי (תחבושת); הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 104530/11/2010



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226777 מספר סימן

KING KONG

Owners

Name: KING KONG Oversize S.r.l.

Address: Via dei Lanaioli – blocco 5, 40050 Funo di 
Argelato (BO), Italy

Identification No.: 70821

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothes; shoes; hats; all included in class 25. הלבשה; נעליים; כובעים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 104630/11/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226780 מספר סימן

ACON

Owners

Name: Oakville Hong Kong Co., Ltd.

Address: 9/F Kinwick Centre, Suite 901B, 32 Hollywood 
Road, Central Hong Kong, Hong Kong

Identification No.: 800935

a Hong Kong Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical diagnostic apparatuses for use in 
immunoassays, and blood glucose meters; clinical 
chemistry analyzers; ELISA immunoassay kits and 
ELISA readers; washers and incubators; included in 
Class 10.

התקנים לאבחון רפואי לשימוש בתבחינים נוגדניים, ומוני
ELISA גלוקוזת הדם; מכשירים קליניים  לניתוח כימיה; ערכות

ELISA שוטפי ;ELISA של תבחינים נוגדניים וקוראי
ואינקובטורי ELISA; הנכללים בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 104730/11/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226781 מספר סימן

ON CALL

Owners

Name: Oakville Hong Kong Co., Ltd.

Address: 9/F Kinwick Centre, Suite 901B, 32 Hollywood 
Road, Central Hong Kong, Hong Kong

Identification No.: 800935

a Hong Kong Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose monitoring devices; included in Class 
10.

התקנים לפיקוח על גלוקוזת הדם; הנכללים בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 104830/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226800 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthotics for feet; included in class 10. מכשיר לעזרה בבעיות אורטופדיות לרגלים; הנכלל בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 104930/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226802 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Insoles, shoes, boots, socks, slippers, shirts, pants, 
jackets, hats, caps, shorts, gloves, sweat shirts, head 
wear, head bands, t-shirts, skirts, jackets, rainwear, 
vests, sweaters, tank tops, turtlenecks, visors and 
wrist bands; all included in class 25.

מדרסים, נעליים, מגפיים, גרביים, נעלי בית, חולצות, מכנסיים,
ג'קטים, כובעים, מכנסיים קצרות, כפפות, חולצות טרנינג, כיסויי
ראש, סרטי מצח, חולצות-טי, חצאיות, מעילים, מעילי גשם,
ווסטים, סוודרים, גופיות, סוודרים גולף, מגני שמש ורצועות

לפרקי היד; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 105030/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226817 מספר סימן

Owners

Name: IBENA Textilwerke GmbH

Address: Industriestrasse 7-13, 46395 Bocholt, Germany

Identification No.: 70826

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Articles for persons suffering from incontinence, 
namely mattress protectors; included in class 10.

פריטים עבור בני אדם הסובלים מבריחת שתן, דהיינו מגיני
מזרון; הכלולים בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 105130/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226818 מספר סימן

Owners

Name: IBENA Textilwerke GmbH

Address: Industriestrasse 7-13, 46395 Bocholt, Germany

Identification No.: 70826

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Bedding material (except linen), cushions; included in 
class 20.

חומרי מצעים (למעט פשתן), כריות; הכלולים בסוג 20.

כ"ג כסלו תשע"א - 105230/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226819 מספר סימן

Owners

Name: IBENA Textilwerke GmbH

Address: Industriestrasse 7-13, 46395 Bocholt, Germany

Identification No.: 70826

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Tarpaulins for covering made of fireproof fabrics; 
included in class 22.

אברזינים עבור כיסוי העשויים מאריגים חסיני אש; הכלולים
בסוג 22.

כ"ג כסלו תשע"א - 105330/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226820 מספר סימן

Owners

Name: IBENA Textilwerke GmbH

Address: Industriestrasse 7-13, 46395 Bocholt, Germany

Identification No.: 70826

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Blankets, bed linen, towels, washing gloves; fabrics, 
textiles (included in this class), in particular woven, 
tufted, knit and non-woven textiles for interior 
furnishing and household purposes (excluding textile 
floor linings) and for technical purposes, also for 
transformation of clothes, toy animals and containers; 
fabrics made of fireproof fibres/threads for textile use; 
mattress protectors, mattress covers; all included in 
class 24.

שמיכות, מצעי מיטה, מגבות, כפפות רחצה; אריגים, מוצרי
טקסטיל (הכלולים בסוג זה), במיוחד מוצרי טקסטיל ארוגים,

קפיטונאג, סרוגים ושאינם ארוגים עבור רהיטים ומטרות ביתיות
(למעט רפידות רצפה מטקסטיל) ועבור מטרות טכניות, וכן

עבור טרנספורמציה של דברי הלבשה, בעל חיים ומיכלי משחק;
אריגים העשויים מסיבים/חוטים חסיני אש לשימוש בטקסטיל;

מגיני מזרון, כיסויי מזרון; כולם כלולים בסוג 24.

כ"ג כסלו תשע"א - 105430/11/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226821 מספר סימן

ANGLINA DIAMOND

Ownersבעלים

Name: SHLOMO COHEN שם: שלמה כהן

Address: 8C Nitza Blvd., Netanya, 44262, Israel כתובת : שדרות ניצה 8 ג', נתניה, 44262, ישראל

Identification No.: 3278546מספר זיהוי: 3278546

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, diamonds and precious stones; all 
included in class 14.

תכשיטים, יהלומים ואבנים יקרות; הכלולים כולם בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 105530/11/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226823 מספר סימן

Owners

Name: Swiss Chronometric AG

Address: Zentralstrasse 40, Biel, CH-2502, Switzerland

Identification No.: 800937

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 31/08/2009, No. 590856 שוויץ, 31/08/2009, מספר 590856

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 105630/11/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226824 מספר סימן

Owners

Name: Swiss Chronometric AG

Address: Zentralstrasse 40, Biel, CH-2502, Switzerland

Identification No.: 800937

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; watches 
and time-measurement 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 ומכשירי מדידת זמן; הנכללים כולם בסוג
14

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 31/08/2009, No. 590856 שוויץ, 31/08/2009, מספר 590856

Class: 14 סוג: 14

כ"ג כסלו תשע"א - 105730/11/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226826 מספר סימן

THE SAME GUY

Owners

Name: Audigier Brand Management Group LLC

Address: 8680 Hayden Place, Culver City, California, 
90232, U.S.A.

Identification No.: 70206

(California Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely shorts, dresses, jumpers, shirts, 
blouses, jackets, coats, t-shirts, long sleeved t-shirts, 
tank tops, skirts, pants, jeans, sweatpants, 
sweatshorts, sweat jackets, hooded sweatshirts, 
underwear, sleepwear, loungewear, swimwear, 
vests, sweaters, leggings, belts, socks, footwear, and 
headwear; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו מכנסיים קצרים, שמלות, אפודות, חולצות, חולצות
לנשים, ג'קטים, מעילים, חולצות טי, חולצות טי עם שרוולים
ארוכים, גופיות, חצאיות, מכנסיים, ג'ינסים, מכנסי טריינינג,
מכנסי טרנינג קצרים, ג'קטים מטרנינג, מיזעים עם קפוצ'ון,
לבנים, בגדי שינה, בגדי בית, בגדי שחייה, וסטים, סוודרים,

חותלות, חגורות , גרביים, הנעלה,  וכיסויי ראש; הנכללים כולם
בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 28/07/2009, No. 77791455 ארה"ב, 28/07/2009, מספר 77791455

Class: 25 סוג: 25

כ"ג כסלו תשע"א - 105830/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226829 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: IDAN CAMPING LTD. שם: עידן קמפינג בע"מ

Address: 2 Hasapir St., P.O.B. 53, Barkan, 44820, Israel כתובת : רח' הספיר 2, ת.ד. 53, ברקן, 44820, ישראל

Identification No.: 511437139מספר זיהוי: 511437139

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, rucksacks, luggage; all included in class 18. תיקים, תרמילי גב ומזוודות; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 105930/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226830 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: IDAN CAMPING LTD. שם: עידן קמפינג בע"מ

Address:  2רח' הספיר, P.O.B. 53,  ,ישראל44820ברקן , כתובת : רח' הספיר 2, ת.ד. 53, ברקן, 44820, ישראל

Identification No.: 511437139מספר זיהוי: 511437139

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Sleeping bags; included in class 20. שקי שינה; הנכללים בסוג 20.

כ"ג כסלו תשע"א - 106030/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226831 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: IDAN CAMPING LTD. שם: עידן קמפינג בע"מ

Address:  2רח' הספיר, P.O.B. 53,  ,ישראל44820ברקן , כתובת : רח' הספיר 2, ת.ד. 53, ברקן, 44820, ישראל

Identification No.: 511437139מספר זיהוי: 511437139

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Portable stoves, protable lighting apparat, protable 
heating apparat; all included in class 11.

כירות ניידות, תאורה ניידת, התקן חימום נייד; הנכללים כולם
בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 106130/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226832 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: CARGAL LTD. שם: קרגל בע"מ

Address: P.O.B. 85, Lod, 71100, North Industrial Zone, 
Israel

כתובת : ת.ד. 65, לוד, 71100, אזור התעשייה הצפוני, ישראל

Identification No.: 520036112מספר זיהוי: 520036112

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper articles, cardboard and cardboard 
articles; all included in class 16.

נייר ומוצרי נייר, קרטון ומוצרי קרטון; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 106230/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226833 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: CARGAL LTD. שם: קרגל בע"מ

Address: P.O.B. 65,  ,אזור התעשייה הצפוני, ישראל71100לוד , כתובת : ת.ד. 65, לוד, 71100, אזור התעשייה הצפוני, ישראל

Identification No.: 520036112מספר זיהוי: 520036112

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper articles, cardboard and cardboard 
articles; all included in class 16.

נייר ומוצרי נייר, קרטון ומוצרי קרטון; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 106330/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226834 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: CARGAL LTD. שם: קרגל בע"מ

Address: P.O.B. 85, Lod, 71100, North Industrial Zone, 
Israel

כתובת : ת.ד. 65, לוד, 71100, אזור התעשייה הצפוני, ישראל

Identification No.: 520036112מספר זיהוי: 520036112

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper articles, cardboard and cardboard 
articles; all included in class 16.

נייר ומוצרי נייר, קרטון ומוצרי קרטון; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 106430/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226836 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: CARGAL LTD. שם: קרגל בע"מ

Address: P.O.B. 65,  ,אזור התעשייה הצפוני, ישראל71100לוד , כתובת : ת.ד. 65, לוד, 71100, אזור התעשייה הצפוני, ישראל

Identification No.: 520036112מספר זיהוי: 520036112

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper articles, cardboard and cardboard 
articles; all included in class 16.

נייר ומוצרי נייר, קרטון ומוצרי קרטון; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 106530/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226839 מספר סימן

Owners

Name: Shenzhen Koridy Electronic Technology Co., 
Ltd.

Address: 1302, FIYTA Hi-Tech Building, South Gaoxin 1 
Ave., Hi-Tech Park, Nanshan District, Shenzhen, 
People's Republic of China

Identification No.: 70827

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת,
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Teaching apparatus; audiovisual teaching apparatus; 
computers; readers (data processing equipment); 
word processors; optical character readers; dictating 
machines; tape recorders; answering machines; 
electronic publications, downloadable; electronic 
pocket translators; computer software, recorded; 
laptop computers; notebook computers; computer 
peripheral devices; smart cards (integrated circuit 
cards); radiotelephony sets; portable telephones; 
satellite navigational apparatus; personal stereos; 
integrated circuits; electronic pens (visual display 
units); computer memories; scanners (data 
processing equipment); sighting telescopes for 
firearms; sound recording apparatus; headphones; 
amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor; all included in 
class 9.

מכשירי לימוד; מכשירי אור-קולי ללימוד; מחשבים; קורא (ציוד
לעיבוד נתונים); מעבד תמלילים; קורא תווים אופטי; מכונות
מכתיב; רשמקול; משיבון; פרסומים אלקטרוניים; להורדה;
מתרגם אלקטרוני בכיס; תוכנת מחשב; מוקלט; מחשבים

נשאים; מחשבים ניידים; התקני מחשבים היקפיים; כרטיסים
חכמים (כרטיס מעגל משולב); טלפונים ניידים; מכשיר הניווט
בלווין; סטריאו אישי; מעגל משולב; עטים אלקטרוניים (יחידת
התצוגה החזותית); זיכרון המחשב; סורקים (ציוד לעיבוד

נתונים); תצפיות בטלסקופים עבור כלי נשק; מכשיר להקלטת
קול; אזניות; מכשיר שעשוע מתאים לשימוש מתאים לשימוש
עם תצוגת המסך החיצוניות או מוניטור; כל הסחורות נכללות

בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 106630/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226840 מספר סימן

היחידה

Owners

Name: Viacom International Inc.

Address: 1515 Broadway, New York, New York, 10036, 
U.S.A.

Identification No.: 63424

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, namely, card games, darts, 
dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action 
figures and accessories thereof; stand alone video 
game machines utilizing CD ROM'S, stand alone 
video game machines, stand alone audio output 
game machines, and board games; sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, 
activity balls, activity toys, skateboards, baseball 
bats; decorations for Christmas trees; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים, שהם משחקי קלפים, חיצים, בובות;
צעצועים מתנפחים; בובות קטיפה, צעצועי קטיפה; דמויות

משחק ואביזרים נלווים; מכונות משחקי וידאו עצמאיים העושים
שימוש ב-CD ROM's, מכונות משחקי וידאו עצמאיים, מכונות
משחקי אודיו עצמאיים, ומשחקי לוח; אביזרי ספורט, שהם
אלות גולף, כדורי בסיס, כדורי רגל, כדורים עם מחבט, כדורי
פעילות, צעצועי פעילות, גלגשות, מחבטי בייסבול; עיטורים

לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג כסלו תשע"א - 106730/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226841 מספר סימן

היחידה

Owners

Name: Viacom International Inc.

Address: 1515 Broadway, New York, New York, 10036, 
U.S.A.

Identification No.: 63424

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, 
athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; all included 
in class 18.

מטריות, תיקי נשיאה, תיקי גב, תיקי פאוץ', תיקי שליחים, תיקי
יד, נרתיקים וארנקים, תיקי ספורט, תיקי בגדים לנסיעות,
תרמילי גב, ארנקים למטבעות, תיקי קמפינג, תיקי חוף;

הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 106830/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226842 מספר סימן

היחידה

Owners

Name: Viacom International Inc.

Address: 1515 Broadway, New York, New York, 10036, 
U.S.A.

Identification No.: 63424

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, bandanas, 
sweaters, halloween costumes, character costumes, 
stage costumes, masquerade costumes, dresses, 
gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, pajamas, 
pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun 
visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, 
warm-up suits, headwear; all included in class 25.

בגדי רחצה, חלוקי אמבטיה, בגדי חוף, חגורות לדברי הלבשה,
מכנסיים קצרים, ז'קטים, מעילים, גרביים, הנעלה, בנדנות,
סוודרים, תחפושות לליל כל הקדושים, תחפושות לדמויות,
תחפושות במה, תחפושות לנשף מסכות, שמלות, כפפות,

מכנסיים קצרים להתעמלות, מחממי אוזניים, צעיפים, פיג'מות,
מכנסיים, חולצות, מיזעים, לבוש לסקי, מכנסיים, מגיני שמש,
ביריות, חולצות גולף, הלבשה תחתונה, אפודות, חליפות

חימום, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 106930/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226843 מספר סימן

היחידה

Owners

Name: Viacom International Inc.

Address: 1515 Broadway, New York, New York, 10036, 
U.S.A.

Identification No.: 63424

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of an 
amusement park ride and attraction, entertainment, 
sporting and cultural services, including production of 
radio and television programs; production of films 
and live entertainment features; production of 
animated motion pictures and television features; 
cinema and television studios services; motion 
picture entertainment, television entertainment 
services, including live entertainment performances 
and shows, the publication of books, magazines and 
periodicals; providing information on the applicant's 
entertainment services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; 
production of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows and 
sports events before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live 
musical concerts; TV news shows; organizing talent 
contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment 
relating to style and fashion; providing information in 
the field of entertainment by means of a global 
computer network; all included in class 41.

שירותי בידור מסוג פארקי רכיבה ואטרקציות בפארק
שעשועים, שירותי ספורט, תרבות ובידור, כולל הפקה של

תוכניות רדיו וטלוויזיה; הפקה של סרטים ומופעי בידור חיים;
הפקה של סרטי קולנוע וסרטי טלוויזיה מצוירים; שירותי סטודיו
לאולפני קולנוע וטלוויזיה; שירותי בידור בסרטי קולנוע וטלוויזיה
כולל הופעות כולל הופעות בידור חיות ומופעים, הוצאה לאור
של ספרים, מגזינים וכתבי עת; מתן מידע בנושאי שירותי
הבידור של המבקשת למשתמשים רבים באמצעות הרשת
הכלל עולמית או האינטרנט או מאגרי מידע מקוונים אחרים;
הפקה של מופעי ריקוד, מופעי מוזיקה ומופעי פרסי וידאו;
מופעים קומיים, מופעי משחק ואירועי ספורט בפני קהל חי

המשודרים בשידור חי או מוקלטים לשידור מאוחר יותר; מופעי
מוזיקה חיים; תוכניות חדשות טלוויזיה; ארגון תחרויות

כישרונות וארועי פרסי מוזיקה וטלוויזיה; ארגון והצגה של מופעי
בידור הקשורים לסגנון ואופנה; מתן מידע בתחום הבידור
באמצעות רשת מחשבים עולמית; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 107030/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226844 מספר סימן

ARALDITE

Owners

Name: Huntsman Advanced Materials (Switzerland) 
GmbH

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 64626

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, enamels, preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
dyestuffs; stains; raw natural resins; all included in 
class 2.

צבעים, ציפויים, לכות, אמאיל, חומרים משמרים נגד חלודה
ונגד התדרדרות של עץ; חומרי צביעה; כתמים; שרפים גולמיים

טבעיים; הנכללים בסוג 2.

כ"ג כסלו תשע"א - 107130/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226845 מספר סימן

ARALDITE

Owners

Name: Huntsman Advanced Materials (Switzerland) 
GmbH

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 64626

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard; bookbinding material; adhesives 
for paper and stationery or for household purposes; 
plastic materials for packaging; all included in class 
16.

נייר, קרטון; חומר כריכת דפים; דבקים לנייר ומכשירי כתיבה
למטרות שימוש ביתי; חומרי פלסטיק לאריזה; הנכללים כולם

בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 107230/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226849 מספר סימן

EAU DE SOLEIL

Owners

Name: BIOTHERM

Address: Monaco, Monaco

Identification No.: 2461

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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, דאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים

ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול
תמידי; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 107330/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226850 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Gabriel Milo שם: גבריאל מילוא

Address: 1 Haluz St., Holon, 58433, Israel כתובת : החלוץ 1, חולון, 58433, ישראל

Identification No.: 7416415מספר זיהוי: 7416415

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amihai Segal, Adv.

Address: Beit Or 30 Tuval Street, Ramat Gan, 52522, 
Israel

שם: עמיחי סגל, עו"ד

כתובת : בית אור רחוב תובל 30, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 107430/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226851 מספר סימן

ON Energy Shot

Ownersבעלים

Name: Rosenfeled Promotion Ltd. שם: רוזנפלד פרומושיין בע"מ

Address: 1 Hashked St. Z.Y., Kochav Yair, 44862, Israel כתובת : רחוב שקד 1 צ"י, כוכב יאיר, 44862, ישראל

Identification No.: 513869669מספר זיהוי: 513869669

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; כולם כלולים בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 107530/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226852 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Enaim Dr. Levinger's Chain Medically 
Guaranteed Optics.

שם: עיניים רשת האופטיקה של ד"ר לוינגר

Address: Shaarei Hair Building, 216 Jaffa Street, 
Jerusalem, 94383, Israel

כתובת : בניין שערי העיר, רחוב יפו 216, ירושלים, 94383,
ישראל

Identification No.: 513612630מספר זיהוי: 513612630

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Optic store for glasses, sunglasses, reading glasses 
and contact lenses; all inlcuded in class 35.

אופטיקה לממכר משקפיים, משקפי שמש, משקפי קריאה
ועדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 107630/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226853 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Atidim Med LTD. שם: עתידים מד בע"מ

Address: Hanehoshet 2 Ramat Hahaial, Tel Aviv, Israel כתובת : הנחושת 2 רמת החייל, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514331297מספר זיהוי: 514331297

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, orthopedic, ophthalmolgy, women, 
blood vessels, plastic; all included in class 44.

שירותים רפואיים; אורטופדיה, עיניים, נשים, כלי דם,
פלסטיקה; כולם נכללים בסוג 44.

כ"ג כסלו תשע"א - 107730/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226854 מספר סימן

HYPERREAL

Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Television receivers; DVD players; optical disk 
players; audio amplifiers and audio speakers; all 
included in class 9.

מקלטי טלוויזיה; נגני DVD; נגני תקליטורים; מגברי קול
ורמקולי אודיו; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 107830/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226855 מספר סימן

Spine-line

Ownersבעלים

Name: Loopi Group Ltd. שם: לופי גרופ בע"מ

Address: P.O.B. 112, Binyamina, 30550, Israel כתובת : ת.ד. 112, בנימינה, 30550, ישראל

Identification No.: 514093954מספר זיהוי: 514093954

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Baby carriers worn on the body; included in class 18. מנשאים לתינוקות הנלבשים על הגוף; הנכללים בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 107930/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226856 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Shopping center, commerce and office services; all 
included in class 35.

שירותי מרכז קניות, מסחר ומשרדים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 108030/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226857 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Shopping center, commcerce and office servcies; all 
included in class 35.

שירותי מרכז קניות, מסחר ומשרדים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 108130/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226858 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Shopping center, commerce and office services; all 
incuded in class 35.

שירותי מרכז קניות, מסחר ומשרדים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 108230/11/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226859 מספר סימן

Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne St., Cambridge, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 51446

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research and development; medical 
and scientific research, namely, conducting clinical 
trials; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; pharmaceutical drug development services; all 
included in class 42.

מחקר ופיתוח פרמצבטי; מחקר רפואי ומדעי, דהיינו, ביצוע
ניסויים קליניים; הספקת מידע רפואי ומידע ממחקר בתחום

מדעי בתחום הפרמצבטיקה והניסויים הקליניים; שירותי פיתוח
תרופות פרמצבטיות; הנכללים כולם בסוג  42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Japan, 03/08/2009, No. 2009-058785 יפן, 03/08/2009, מספר 2009-058785

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 108330/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226860 מספר סימן

Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Television receivers; DVD players; optical disk 
players; computer monitors; eyeglasses; all inlcuded 
in class 9.

מקלטי טלוויזיה; נגני DVD; נגני תקליטורים; מוניטורים
למחשב; משקפי ראייה; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 108430/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226861 מספר סימן

Owners

Name: TURYAG GIDA SAN. VE TIC. A.S.

Address: Organize San. Böl. 2 cd No:16/18, Balikesir, 
Turkey

Identification No.: 70828

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats ; all included in 
class 29

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב
ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 108530/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226863 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Innovative Cosmetics Ltd. שם: אינובייטיב קוסמטיקס בע"מ

Address: 1/45 Arie Varshevski, Jerusalen, 93123, Israel כתובת : אריה וורשבסקי 1/45, ירושלים, 93123, ישראל

Identification No.: 514283423מספר זיהוי: 514283423

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: America House, 35 Shaul HaMelech Blvd., 
P.O.B. 18253, Tel Aviv, 61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : בית אמריקה, שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18253, תל
אביב, 61182, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Appliances for body and facial hair removal; all 
included in class 8.

מכשירים להסרת שיער פנים וגוף; הנכללים כולם בסוג 8.

כ"ג כסלו תשע"א - 108630/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226864 מספר סימן

ITRON

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Flow meters and fluid meters for gas, water and 
thermal energy; fluid oscillators, electromagnetic 
static flow meters, electronic or mechanical electricity 
meters; spare parts related to such flow meters; 
pressure regulators; prepayment apparatus for such 
flow meters and meters, namely, token-operated, 
coin-operated, card-operated, smart-card operated, 
key-pad operated meters for electricity, gas and fluid 
flow meters and supply; apparatus for the 
memorization of data related to such flow meters, 
namely, event recorders and computers; apparatus, 
namely, radio transmitters, cable transmitters for the 
electronic transmission of data; systems consisting of 
computers and computer software for use in 
database management, radio transmitters, cable 
transmitters, computer network hubs and computer 
printers for remotely reading and/or remotely 
transmitting and/or remotely retrieving and reviewing 
data related to such meters; software relating to the 
programming of the devices for remote reading of 
meters; computer terminals; electronic modems; 
electronic payment terminals; terminals for 
transaction management; all included in class 9.

מונים של זרימה ומונים של נוזלים עבור גז, מים ואנרגיה
טרמית; אוסילטורים לנוזלים, מונים אלקטרומגנטיים של זרימה
סטאטית, מונים מכנים או אלקטרוניים של חשמל; חלקי חילוף
בעבור מוני זרימה אלו; וסתי לחץ; התקנים לתשלום מראש,
בעבור מוני זרימה אלו ובעבור מונים, דהיינו, מונים המופעלים
באמצעות אסימונים, מטבעות, כרטיסים, כרטיסים חכמים, לוח
לחצנים, לחשמל, גז ומוני זרימת נוזלים ואספקתם; התקנים
לאגירת מידע בנוגע למוני זרימה אלו, דהיינו, רשמי אירועים
ומחשבים; התקנים, דהיינו, משדרי רדיו, משדרים באמצעות
כבלים להעברה אלקטרונית של מידע; מערכות המורכבות

ממחשבים ומתוכנות מחשב לשימוש בניהול של מסדי נתונים,
משדרי רדיו, משדרים באמצעות כבלים, צומת (hub) של

רשתות מחשבים ומדפסות לקריאה מרחוק ו/או שידור מרחוק
ו/או איחזור וסקירה מרחוק של מידע הקשור למונים אלו; תוכנה
הקשורה לתיכנות מכשירים הקוראים מרחוק מונים; מסופי
מחשב; מודמים אלקטרונים; מסופים לתשלום באמצעים

אלקטרונים; מסופים לניהול עסקאות; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 05/08/2009, No. 77/797,314 ארה"ב, 05/08/2009, מספר 77/797,314

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 108730/11/2010



Owners

Name: Itron, Inc.

Address: 2111 North Molter Road, Liberty Lake, WA 
99019, U.S.A.

Identification No.: 53243

(Washington 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 108830/11/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226883 מספר סימן

ITRON

Owners

Name: Itron, Inc.

Address: 2111 North Molter Road, Liberty Lake, WA 
99019, U.S.A.

Identification No.: 53243

(Washington 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, communication and networking 
services; electronic delivery and transmission of 
messages, data, documents and information via the 
Internet, intranets, extranets, radio frequency 
networks, satellite, wireless networks and telephone 
lines; network conferencing services; electronic mail 
services; radio communication; communication 
services, in particular communications between 
computer terminals and/or between a meter, 
detector, data reader and a computer terminal; 
providing multiple-user access to a global computer 
information network; providing multiple-user access 
to local and wide area networks; electronic remote 
transmission of data relating to water, gas, thermal 
energy and/or electricity meters; all included in class 
38.

שירותי טלקומוניקציה, תקשורת ורישות; שידור והעברה
אלקטרוניים של מסרים, מידע, מסמכים ואינפורמציה באמצעות

האינטרנט, אינטרא-נט, אקסטרא-נט, רשתות תדרי רדיו,
לווינים, רשתות אלחוטיות וקווי טלפון; שירותי רשת לקיום

שיחות ועידה; שירותי דואר אלקטרוני; תקשורת רדיו; שירותי
תקשורת, בעיקר תקשורת בין מסופי מחשבים ו/או בין מסוף
מחשב למונה, גלאי וקורא מידע; אספקת גישה למספר רב של
משתמשים לרשתות גלובליות של מידע ממוחשב; אספקת

גישה למספר רב של משתמים לרשתות מקומיות ורשתות של
אזורים נרחבים; העברה אלקטרונית מרחוק של מידע הקשור
למונים של מים, גז, אנרגיה טרמית ו/או חשמל; הנכללים כולם

בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 05/08/2009, No. 77/797,314 ארה"ב, 05/08/2009, מספר 77/797,314

Class: 38 סוג: 38

כ"ג כסלו תשע"א - 108930/11/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226923 מספר סימן

BETALUTIN

Owners

Name: NORDIC NANOVECTOR AS

Address: Forskningsveien 2B Rikshospitalet, OSLO, 
0027, Norway

Identification No.: 800938

NORDIC NANOVECTOR AS

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; all included in 
class 44.

שירותים רפואיים;  שירותים וטרינריים;  הנכללים כולם בסוג
.44

כ"ג כסלו תשע"א - 109030/11/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226925 מספר סימן

AWGE

Owners

Name: Biropharma Kft.

Address: IV. korzet 6,, Kunfeherto, Hungary

Identification No.: 800943

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for use 
as immuno-therapeutic, immuno-stimulants, 
anticancer drugs and anticancer therapeutic agents; 
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים לשימוש כתרופות נגד סרטן
וכחומרים תרפויטיים, נגד סרטן שהנם אימונו-תרפויטיים

ואימונו-סטימולנטיים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 109130/11/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226926 מספר סימן

Owners

Name: Petland, Inc.

Address: 250 Riverside Street, Chillicothe, OH, 45601, 
U.S.A.

Identification No.: 800947

(Ohio corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail pet store services; all included in class 35. שירותי חנות חיות מחמד קמעונאית; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 109230/11/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226928 מספר סימן

תפוז

Ownersבעלים

Name: TAPUZ Fuelling services Ltd. שם: תפוז שירותי תדלוק בע"מ

Address: Beer Sheva, Israel כתובת : באר שבע, ישראל

Identification No.: 55156מספר זיהוי: 55156

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Vehicle service stations, vehicle refueling and 
maintenance stations; vehicle lubrication; vehicle 
wash and cleaning; all included in class 37.

תחנות שרות לכלי רכב, תחנות תדלוק ואחזקה לכלי רכב; סיכה
לכלי רכב; שטיפה וניקיון כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג כסלו תשע"א - 109330/11/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226929 מספר סימן

PETLAND

Owners

Name: Petland, Inc.

Address: 250 Riverside Street, Chillicothe, OH, 45601, 
U.S.A.

Identification No.: 800947

(Ohio corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail pet store services; all included in class 35. שירותי חנות חיות מחמד קמעונאית; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 109430/11/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226930 מספר סימן

FURMINATOR

Owners

Name: FURminator, Inc.

Address: 1638 Headland Drive, Fenton, Missouri 63026, 
U.S.A.

Identification No.: 800945

an Indiana 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

De-shedding conditioner for pets; all included in class 
3.

מרכך נגד נשירה לחיות מחמד; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 109530/11/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226931 מספר סימן

FURMINATOR

Owners

Name: FURminator, Inc.

Address: 1638 Headland Drive, Fenton, Missouri 63026, 
U.S.A.

Identification No.: 800945

an Indiana 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Pet brush, namely, a grooming device for fur bearing 
animals in the nature of a brushlike instrument for 
removal of the animals' loose or shedding hair; all 
included in class 21.

מברשת לחיות מחמד, דהיינו, התקן טיפוח לחיות בעלות פרווה
מסוג כלי דמוי מברשת להסרת שיער רפוי או נושר של בעלי

חיים; הנכללים כולם בסוג 21.
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Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226937 מספר סימן

EYTANS

איתנ'ס

Ownersבעלים

Name: Eitan Ben Efraim שם: איתן בן אפרים

Address: כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 57252587מספר זיהוי: 57252587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Caspi, Itzkovitz & Babnik, Advs.

Address: Moshe Aviv Tower 7 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: כספי, איצקוביץ ובבניק, עו"ד

כתובת : מגדל משה אביב רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery products; included in class 30. מוצרי מאפה; הנכללים בסוג 30.
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Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226938 מספר סימן

Owners

Name: EVEDEN LIMITED

Address: Desborough, Kettering, Northamptonshire, 
United Kingdom

Identification No.: 53348

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services; on-line shopping services and mail 
order catalogues services relating to the sale of 
articles of clothing; articles of outerclothing; articles of 
underclothing; sportswear; leisurewear; casualwear; 
footwear; headgear; swimwear; beachwear; corsetry; 
articles of lingerie; ladies' underwear; corsets; girdles 
and brassieres; ladies' undergarments; ladies' 
foundation wear; hosiery; vests; knickers; petticoats; 
nightdresses; pyjamas and housecoats; articles of 
knitted outerclothing; bathing suits; stockings and 
pantie-hose; all included in class 35.

שירותי קמעונאות, שירותי קניות מקוונים והזמנות דואר
באמצעות קטלוגים בקשר פרטי לבוש; פרטי לבוש חוץ; פרטי
לבוש תחתונים; בגדי ספורט ופנאי; בגדי יום יום; הנעלה וכיסויי
ראש; בגדי ים; בגדי חוף; מחוכים; לבני נשים; בגדים תחתוניים
לנשים; קורסט; חגורות בטן וחזיות; בגדים תחתוניים לנשים;

פרטי לבוש יסוד לנשים; לבנים; ווסטים; תחתוני נשים;
תחתוניות; כותונות לילה לנשים; פיג'מות וחלוקים; פרטי ביגוד
עליון סרוגים; בגדי רחצה; גרביים וגרביונים; הנכללים כולם

בסוג 35.
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Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226942 מספר סימן

Owners

Name: General Mills Specialty Products, LLC

Address: 1 General Mills Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, U.S.A.

Identification No.: 800951

a 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Energy bar composed of fruits and nuts; all included 
in class 29.

חטיף אנרגיה המורכב מפירות ואגוזים; הנכללים כולם בסוג
.29
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Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226948 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; providing office functions; on-line 
advertising on a computer network; television 
advertising; radio advertising; business and account 
auditing; auctioneering; economic forecasting; 
advertising agencies; marketing research; marketing 
studies; professional business consultancy; business 
information in the field of finance; office machines 
and equipment rental; rental of vending machines; 
commercial or industrial management assistance; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; employment agencies; 
procurement services, namely, purchasing books, 
clocks, instruments, and consumer electronic 
products for others; import-export agencies; retail 
services offered in stores and a global computer 
network featuring electronic products; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; מתן פעולות משרדיות;
פרסום מקוון ברשת מחשב; פרסום טלוויזיוני; פרסום ברדיו;
בקרת עסקים וחשבונות; מכירות פומביות; תחזיות כלכליות;
סוכנויות פרסום; מחקר שיווקי; לימודי שיווק; ייעוץ עסקים
מקצועי; מידע עסקי בתחום הפיננסי; השכרת מכונות וציוד
משרדיים; השכרת מכונות מכירה אוטומטיות; סיוע בניהול
מסחרי או תעשייתי; ארגון של תצוגות למטרות מסחר או

פרסום; סוכנויות תעסוקה; שירותי רכש, שהם, רכישת ספרים,
שעונים, מכשירים, ומוצרי צריכה אלקטרוניים עבור אחרים;

סוכנויות יבוא-יצוא; שירותים קמעוניים המוצעים בחנויות ורשת
מחשב גלובלית הכוללים מוצרים אלקטרוניים; הנכללים כולם

בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 27/12/2009, No. 77/901137 ארה"ב, 27/12/2009, מספר 77/901137

Class: 35 סוג: 35
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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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226949 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Blank magnetic data carriers, blank recording discs, 
namely, compact discs, CD-ROM discs, DVD discs, 
optical discs and magnetic discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; audio tape players; audio 
tape recorders; audio disc players; audio disc 
recorders; compact disc players; compact disc 
recorders; radio tuners; audio receivers; audio 
amplifiers; audio speakers; tweeters; woofers; 
headphones; earphones; microphones; IC recorders; 
plasma display panel televisions; liquid crystal 
display televisions; television receivers; liquid crystal 
displays; liquid crystal display projectors; cathode ray 
tubes; video tape recorders; DVD players; DVD 
recorders; hard disc audio players; hard disc audio 
recorders; hard disc video players; hard disc video 
recorders; video screens; set top boxes; video 
cameras; digital still cameras and digital single-lens 
reflex cameras; cameras; carrying bags, saddle 
bags, covers, cases, casings and suitcases specially 
adapted for video cameras; carrying bags, saddle 
bags, covers, cases, casings and suitcases specially 
adapted for digital still cameras and digital photo 
apparatus; carrying bags, saddle bags, covers, 
cases, casings and suitcases specially adapted for 
cameras and photographic apparatus; mobile 
phones; facsimile machines; audio players for 
automobile use; radio receivers for automobile use; 
compact disc changers for automobile use; mobile 
information terminals, namely, personal digital 
assistants; computers; central processing units; 
optical disc drives; magnetic disc drives; magneto-
optical disc drives; computer monitors; computer 
keyboards; computer mice; computer speakers; web 
cameras; carrying bags, saddle bags, covers, cases, 
casings and suitcases specially adapted for 
computers; computer game software and programs. 
Computer memories; memory chips; computer 
software for managing and editing music and video 
recordings; computer software for programming; 
computer software for managing financial data; 
downloadable computer software; scanners; printers; 
blank magnetic tapes; blank optical discs; blank

נושאי מידע מגנטיים ריקים, דיסקי הקלטה ריקים, שהם,
תקליטורים, תקליטורי CD-ROM, תקליטורי DVD, דיסקים

אופטיים ודיסקים מגנטיים; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות,

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי
אש; נגני קלטות אודיו; מקליטי קלטות אודיו; נגני דיסקי אודיו;
מקליטי דיסקי אודיו; נגני תקליטורים; מקליטי תקליטורים; כוונני

רדיו; מקלטי אודיו; מגברי אודיו; רמקולי אודיו; טוויטרים;
וופרים; אפרכסות; אוזניות; מיקרופונים; רשמי IC; טלוויזיות
לוח צג פלזמה; טלוויזיות צג גביש נוזלי; מקלטי טלוויזיה; צגי
גביש נוזלי; מקרני צג גביש נוזלי; שפופרות קרן קתודית;

מקליטי קלטות וידאו; נגני DVD; מקליטי DVD; נגני אודיו כונן
קשיח; מקליטי אודיו כונן קשיח; מסכי וידאו; תיבות ממיר;
מצלמות וידאו; מצלמות סטיל דיגיטליות ומצלמות רפלקס

דיגיטליות בעוצמית אחת; מצלמות; תיקי נשיאה, תיקי אוכף,
כיסויים, נרתיקים, מסגרות ומזוודות המותאמים במיוחד

למצלמות וידאו; תיקי נשיאה, תיקי אוכף, כיסויים, נרתיקים,
מסגרות ומזוודות המותאמים במיוחד למצלמות סטיל דיגיטליות

והתקני צילום דיגיטליים; תיקי נשיאה, תיקי אוכף, כיסויים,
נרתיקים, מסגרות ומזוודות המותאמים במיוחד למצלמות

והתקני צילום; טלפונים ניידים; מכונות פקסימיליה; נגני אודיו
לשימוש במכונית; מקלטי רדיו לשימוש במכונית; מחליפי
תקליטורים לשימוש במכונית; מסופי מידע ניידים, שהם,

מחשבי כף יד; מחשבים; מעבדים; צורבים; כונני דיסק מגנטי;
כונני דיסק מגנטו-אופטי; צגי מחשב; מקלדות מחשב; עכברים
למחשב; רמקולים למחשב; מצלמות רשת; תיקי נשיאה, תיקי
אוכף, כיסויים, נרתיקים, מסגרות ומזוודות המותאמים במיוחד
למחשבים; תוכנות ותוכניות משחק מחשב; זיכרונות מחשב;
שבבי זיכרון; תוכנת מחשב לניהול ועריכה של הקלטות מוזיקה

ווידאו; תוכנת מחשב לתכנות; תוכנת מחשב לניהול מידע
פיננסי; תוכנת מחשב ניתנת להורדה; סורקים; מדפסות; קלטות

מגנטיות ריקות; דיסקים אופטיים ריקים; דיסקים מגנטיים
ריקים; דיסקים מגנטו-אופטיים ריקים; מוליכים למחצה; מעגלים
מוכללים; קלטות מגנטיות המכילות מוזיקה, סרטים, דמויות,
אנימציה וטקסטים; דיסקים אופטיים המכילים מוזיקה, סרטים,
דמויות, אנימציה וטקסטים; דיסקים מגנטיים המכילים מוזיקה,
סרטים, דמויות, אנימציה וטקסטים; דיסקים מגנטו-אופטיים
המכילים מוזיקה, סרטים, דמויות, אנימציה וטקסטים; מדיות
הקלטת מעגל מוכלל המכילות מוזיקה, סרטים, דמויות,

אנימציה וטקסטים; מדיות הקלטת מעגל מוכלל;  כרטיסי זיכרון;
תקליטונים ריקים; תקליטורים ריקים; דיסקים דיגיטליים רב
צדדיים ריקים; קלטות וידאו ריקות; קלטות וידאו דיגיטליות

ריקות; קלטות אודיו דיגיטליות ריקות; קלטות אודיו ריקות; כבלי
תמסורת מידע; התקני ניווט מכונית; זיכרונות פלאש USB; תאי

סוללה; תאי מנגן לשימוש כסוללה; תאי אלקליין לשימוש
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magnetic discs; blank magneto-optical discs; semi-
conductors; integrated circuits; magnetic tapes 
featuring music, movies, images, animation and 
texts; optical discs featuring music, movies, images, 
animation and texts; magnetic discs featuring music, 
movies, images, animation and texts; magneto-
optical discs featuring music, movies, images, 
animation and texts; integrated circuit recording 
media featuring music, movies, images, animation 
and texts; blank integrated circuit recording media; 
memory cards; blank floppy disks; blank compact 
discs; blank digital versatile discs; blank video 
cassette tapes; blank digital video cassette tapes; 
blank digital audio cassette tapes; blank audio 
cassette tapes; data transmission cables; car 
navigation apparatus; USB flash memories; battery 
cells; manganese cells for use as a battery; alkaline 
cells for use as a battery; nickel-cadmium batteries; 
lithium-ion batteries; rechargeable batteries; battery 
chargers; accumulator batteries; solar batteries; 
portable and non-portable electronic dictionaries; 
downloadable fictional and non-fictional electronic 
publications, namely, books, magazines and articles 
on any and all subjects; digital music downloadable 
from the internet; electrostatic copying machines; 
electric cables; optical cables; electric power plugs; 
alternating current adapters; electric switches; 
electric relays; consumer video game apparatus and 
machines adapted for use with an external display 
screen or monitor; consumer video game software; 
electric wires; eyeglasses; sunglasses; bags, saddle 
bags, covers, cases and casings for glasses; electric 
and electronic pens; video telephones; word 
processors. Data processing machines and 
apparatus, namely, supercomputers and calculators; 
CD-ROM changers for computers; video game 
cartridges; audiovisual teaching apparatus, namely, 
lantern slides, magic lanterns; dust masks, 
respiratory masks for non-medical purposes; 
ozonisers; tripods for cameras and photographic 
apparatus; contact lenses; interfaces for computers; 
wrist rest for use with computers; jukeboxes; cabinets 
for speakers; slide projectors; transceivers; 
transistors; bar-code readers; printed circuits; audio 
recording head cleaning tapes, video recording head 
cleaning tapes; mouse pads; modems; lasers, not for 
medical purposes; radar apparatus; phonograph 
records featuring music, voice and sounds; record 
players; tone arms for record players; needles for 
record players; speed regulators for record players; 
cleaning apparatus for phonograph records 
comprised partially of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; 
exposed cinematographic films; apparatus for editing 
cinematographic films; cinematographic cameras; 
projection screens; optical lamps; microscopes; 
optical lenses; optical character readers; camera 
diaphragms; vending machines; flashlights; stands 
for photographic apparatus; phototelegraphy 
apparatus; photographic viewfinders; electronic tags 
for goods; apparatus and instruments for astronomy, 
namely, telescopes, binoculars and supercomputers; 
remote control devices for video frequency apparatus 
and machines, namely, radios, televisions et al; 
remote control devices for audio frequency apparatus

כסוללה; סוללות ניקל-קדמיום; סוללות ליתיום-יון; סוללות
ניתנות להטענה; מטעני סוללות; סוללות מצבר; סוללות
סולאריות; מילונים אלקטרוניים נישאים ונייחים; פרסומים
אלקטרוניים בדויים ושאינם בדויים הניתנים להורדה, שהם,

ספרים, כתבי עת ומאמרים על כל נושא ובכל הנושאים; מוזיקה
דיגיטלית הניתנת להורדה מהאינטרנט; מכונות צילום

אלקטרוסטטיות; כבלי חשמל; כבלים אופטיים; מחברי חשמל;
מתאמי זרם חילופין; מפסקי חשמל; ממסרים חשמליים; התקני
ומכונות משחק וידאו לצרכן המותאמים לשימוש עם צג או מסך
חיצוניים; תוכנת משחק וידאו לצרכן; חוטי חשמל; משקפיים;
משקפי שמש; תיקים, תיקי אוכף, כיסויים, נרתיקים ומסגרות
למשקפיים; עטים חשמליים ואלקטרוניים; טלפוני וידאו; מעבדי
תמלילים; התקנים ומכונות לעיבוד מידע, שהם, מחשבי על
ומחשבונים; מחליפי CD-ROM למחשבים; יחידות משחק

וידאו; התקני לימוד אודיו-ויזואליים, שהם, שקופיות אור, פנסי
קסם; מסיכות אבק, מסיכות נשימה לשימוש לא רפואי;
מכשירים להפיכת חמצן לאוזון; חצובות למצלמות והתקני

צילום; עדשות מגע; ממשקים למחשבים; מסעדי כף יד לשימוש
עם מחשבים; פטיפונים אוטומטיים; שידות לרמקולים; מטולי
שקופיות; מקלטי-משדר; טרנזיסטורים; קוראי ברקוד; מעגלים
מודפסים; קלטות ניקוי לראש הקלטת אודיו, קלטות ניקוי לראש
הקלטת וידאו; פדים לעכבר; מודמים; לייזרים, שאינם למטרה
רפואית; התקני רדאר; תקליטי פונוגרף המכילים מוזיקה, קול
וצלילים; נגני תקליטים; זרועות לנגני תקליטים; מחטים לנגני
תקליטים; וסתי מהירות לנגני תקליטים; התקני ניקוי לתקליטי
פונוגרף המורכבים בחלקם ממחטי מקול להחלפה וכוללים גם
תמיסות ומברשות ניקוי; סרטי קולנוע חשופים; התקנים לעריכת
סרטי קולנוע; מצלמות קולנוע; מסכי הקרנה; מנורות אופטיות;
מיקרוסקופים; עדשות אופטיות; קוראי תווים אופטיים; צמצמי
מצלמה; מכונות מכירה; פנסים; מעמדים להתקנים פונוגרפיים;
התקנים פוטוטלגרפיים; כוונות לצילום; תגיות אלקטרוניות
לסחורות; התקנים וכלים לאסטרונומיה, שהם, טלסקופים,

משקפות ומחשבי על; מתקנים לשליטה מרחוק להתקני ומכונות
תדר וידאו, שהם, מכשירי רדיו, טלוויזיות ואחרים; מתקנים
לשליטה מרחוק להתקני ומכונות תדר אודיו, שהם, מכשירי
רדיו, טלוויזיות ואחרים; מתקנים לשליטה מרחוק להתקנים
ומכונות אלקטרוניים, שהם, מכשירי רדיו וטלוויזיות; הנכללים

כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 110330/11/2010



Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

and machines, namely, radios and televisions et al; 
remote control devices for electronic apparatus and 
machines, namely, radios and televisions; all 
included in class 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 27/12/2009, No. 77/901137 ארה"ב, 27/12/2009, מספר 77/901137

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 110430/11/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226954 מספר סימן

ECLANE

Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, France

Identification No.: 5490

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; cosmetic preparations for skin care used for 
skin lightening and skin depigmentation; cosmetic 
preparations for sun protection; cosmetic 
preparations for hair care; food and nutritional 
supplements for cosmetic use; all included in class 3.

סבונים; תכשירי קוסמטיקה עבור טיפוח העור לשימוש
בהבהרה ודיפיגמנטציה של העור; תכשירי קוסמטיקה להגנה
משמש; תכשירים קוסמטיים לטיפוח השיער; תוספי מזון ותזונה

לשימוש קוסמטי; הנכללים כולם בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 03/08/2009, No. 093668435 צרפת, 03/08/2009, מספר 093668435

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 110530/11/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226956 מספר סימן

CZ SCORPION

Owners

Name: CESKA ZBROJOVKA, A.S.

Address: Svat. Cecha 1283, Uhersky Brod, 688 27, 
Czech Republic

Identification No.: 53446

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Hand firearms; components, accessories and spare 
parts for these firearms; all included in class 13.

כלי נשק ליד; חלקים, אביזרים וחלקים חילופיים עבור כלי נשק
אלה; הנכללים כולם בסוג 13.

כ"ג כסלו תשע"א - 110630/11/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226960 מספר סימן

TECHNICOLOR

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; services for transferring, 
migrating, distributing content (video, data and/or 
voice) in the field of media, entertainment and 
communication; broadcasting and transmission of 
audiovisual signals and/or data by satellite, cable, 
aerial or fiber optic networks; dissemination of 
information by electronic and data transmission 
means, in particular for global communications 
networks (such as the Internet) or private or 
restricted access networks; digital transmission of 
films, live events, and other entertainment media; 
radio and television broadcasting, broadcasting of 
music, downloading audiovisual content, in particular 
videos on demand (VOD); broadcasting of 
audiovisual signals and data for personal players 
(podcasting), communications between computer 
terminals; cable television; providing Voice Over 
Internet Protocol (VOIP) communication services; 
video conferencing; rental of apparatus for the 
transmission of sound, images or data; rental, 
lending and providing of modems (for others); leasing 
access time to a computer database server, in 
particular for global communications networks (such 
as the Internet); telecommunication gateway 
services; all included in class 38.

טלקומוניקציה; שירותי העברה, נדידה, הפצת תוכן (וידאו,
נתונים ו/או קול) בתחום המדיה, הבידור והתקשורת; שידור
ותמסורת של אותות אודיו-ויזואליים ו/או נתונים באמצעות

רשתות לוויין, כבלים, אוויר או סבי אופטי; פיזור מידע באמצעים
אלקטרוניים ובאמצעי תמסורת נתונים, בייחוד לרשתות

תקשורות גלובליות (כגון האינטרנט) או רשתות פרטיות או
מוגבלות-גישה; תמסורת דיגיטלית של סטים, אירועים חיים,
ומדיה בידורית אחרת; שידורי רדיו וטלוויזיה, שידור מוזיקה,
;(VOD) הורדת תוכן אודיו-ויזואלי, בייחוד וידאו לפי דרישה
שידור של אותות אודיו-ויזואליים ונתונים לשחקנים פרטיים

(פודקאסטינג), תקשורות בין מסופי מחשב; טלוויזיה בכבלים;
שירותי אספקת פרוטוקול העברת קול בצורה דיגיטלית

באינטרנט (VOIP); ועידות וידאו; השכרת התקנים לתמסורת
של צליל, דמויות או נתונים; השכרה, השאלה ואספקה של

מודמים (עבור אחרים); החכרת זמן גישה לשרת מחשב בסיס
נתונים, בייחוד לרשתות תקשורות גלובליות (כגון האינטרנט);

שירותי שער טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 14/08/2009, No. 09/3670862 צרפת, 14/08/2009, מספר 09/3670862

Class: 38 סוג: 38

כ"ג כסלו תשע"א - 110730/11/2010



Owners

Name: Technicolor Trademark Management

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 66979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 110830/11/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226961 מספר סימן

TECHNICOLOR

Owners

Name: Technicolor Trademark Management

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 66979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; film making: electronic and 
digital production and distribution of films, broadcast 
programs, commercial programs, videotapes and 
DVDs; game production services; on line game 
services; management of digital distribution of 
contents; digital imaging services; 3D film production; 
postproduction; recording studio services; motion 
picture play date scheduling; providing visual effects 
for cinematographic films, advertising and television 
programs; animation services for the TV, video and 
theatrical markets; Video tapes and DVD film rental, 
film rental (VOD), rental of apparatus for receiving 
and processing sound, images or data; rental of 
movie and TV equipment and accessories; 
Organization of conferences and exhibition for culture 
and entertainment purposes; providing of training, 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

שירותי בידור; יצירת סרטים: הפקה והפצה אלקטרונית
ודיגיטלית של סרטים, תוכניות שידור, תוכניות מסחריות,
קלטות וידאו ו-DVD; שירותי הפקת משחק; שירותי משחק
מקוונים; ניהול הפצה דיגיטלית של תוכן; שירותי הדמיה

דיגיטלית; הפקת סרטי תלת מימד; פוסט-פרודוקשן; שירותי
אולפן הקלטות; תיאום פגישות משחק סרטי קולנוע; אספקת
אפקטים ויזואליים לסרטי קולנוע, פרסומות ותוכניות טלוויזיה;
שירותי אנימציה לשוק הטלוויזיה, הוידאו והדרמה; השכרת
קלטות וידאו וסרטי DVD, השכרת סרטים (VOD), השכרת
התקנים לקבלה ועיבוד של צליל, דמויות או נתונים; השכרת
ציוד סרטים וטלוויזיה ואביזריו; ארגון ועידות ותצוגה למטרות
תרבות ובידור; מתן פעילויות אימון, ספורט ותרבות; הנכללים

כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 14/08/2009, No. 09/3670862 צרפת, 14/08/2009, מספר 09/3670862

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 110930/11/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226962 מספר סימן

TECHNICOLOR

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for receiving, recording, transmission,
reproduction, storage, encoding or decoding of sound
or images, namely transmitters and receivers of
digital data, decoders for receiving multimedia
content, in particular videos, photos or sounds,
electronic decoders, media players; TVs, CD, DVD
and Blu-Ray players and recorders; MP3 and MP4
players; multimedia servers; computer servers,
computers; computer terminals, data transmission
and telephone terminals, in particular for global
communications networks (such as the Internet);
telephone apparatus; modems and
telecommunication routers; home networking
devices; multimedia terminals; access and access
control devices for data processing equipment,
authentication devices for telecommunications
networks; software and hardware platforms for the
digital distribution of audio video contents and
games; apparatus for games adapted for use with
television receivers; projection screens and
projectors; TV and movie studio apparatus including
cameras, TV monitors, mixing consoles, digital video
effects apparatus.
Software for the creation, management, editing and
use of data bases; software for providing access to
computer or data transmission networks, in particular
to a global communications network (such as the
Internet); Computer programs and software, namely
software and hardware platforms for content
distribution (video, data and voice), in the field of
media, entertainment and communication; software
and hardware platforms for digital distribution of
audio video content and video games; software for
the creation and development of video games;
motion picture films, DVDs, sound and video
recordings; prerecorded audio and video optical discs
featuring music and motion pictures on a wide variety
of subjects; video games; memory cards and
memory chips; 3D movie glasses; all included in
class 9.

התקנים לקבלה, הקלטה, תמסורת, שעתוק, אחסון, קידוד או
פענוח של צליל ודמויות, שהם משדרים ומקלטים של מידע
דיגיטלי, מפענחים לקבלת תוכן מולטימדיה, בייחוד וידאו,

תמונות וצלילים, מפענחים אלקטרוניים, נגני מדיה; טלוויזיות,
;MP4-ו MP3 ובלו-ריי; נגני DVD ,נגני ומקליטי תקליטורים
שרתי מולטימדיה; שרתי מחשב, מחשבים; מסופי מחשב,
מסופי תמסורת מידע וטלפונים, בייחוד לרשת תקשורות
גלובלית (כגון האינטרנט); התקני טלפון; מודמים ונתבי

טלקומוניקציה; מתקני רשת ביתית; מסופי מולטימדיה; מתקני
גישה ושליטת גישה לציוד עיבוד מידע, מתקני אימות לרשתות
תקשורות; פלטפורמות תוכנה וחומרה להפצה דיגיטלית של
תוכן אודיו וידאו ומשחקים; התקנים למשחקים המותאמים
לשימוש עם מקלטי טלוויזיה; מסכי הקרנה ומקרנים; התקני
אולפן טלוויזיה וסרטים כולל מצלמות, מסכי טלוויזיה, תיבות

ערבול, התקני אפקטי וידאו דיגיטליים.
תוכנה ליצירה, ניהול, עריכה ושימוש של בסיס נתונים; תוכנה
לאספקת גישה למחשב או רשתות תמסורת מידע, בייחוד
לרשת תקשורות גלובלית (כגון האינטרנט); תוכניות ותוכנות
מחשב, שהם פלטפורמות תוכנה וחומרה להפצת תוכן (וידאו,
נתונים וקול), בתחום המדיה, הבידור והתקשורת; פלטפורמות
תוכנה וחומרה להפצה דיגיטלית של תוכן אודיו וידאו ומשחקי
וידאו; תוכנה ליצירה ופיתוח של משחקי וידאו; הקלטות סרטי
קולנוע, DVD, צליל ווידאו; דיסקי אודיו ווידאו אופטיים מוקלטים

מראש המכילים מוזיקה וסרטים במגוון רחב של נושאים;
משחקי וידאו; כרטיסי זיכרון ושבבי זיכרון; משקפי סרטי תלת

מימד; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 14/08/2009, No. 09/3670862 צרפת, 14/08/2009, מספר 09/3670862

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 111030/11/2010



Owners

Name: Technicolor Trademark Management

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 66979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 111130/11/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226966 מספר סימן

Owners

Name: Technicolor Trademark Management

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 66979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Processing still picture film after exposure; dyeing 
services; color correction; developing, printing, 
duplicating, editing, enlarging, etching, magnetic 
encoding, magnetic striping mounting, photofinishing 
and reproducing photographic films, cinematographic 
films, audio tapes, video tapes, video discs or other 
recording media; transfer of material from one 
recording medium to another, photomontage; 
providing broadcast facility management or DVD 
duplication; preparation and management of audio 
video content in multiple formats for final distribution; 
processing of materials, assembly and production of 
materials commissioned by and for the account of 
third parties; all included in class 40.

עיבוד סרט תמונות סטיל לאחר חשיפה; שירותי צביעה; תיקון
צבע; פיתוח, הדפסה, שכפול, עריכה, הגדלה, חריטה, קידוד
מגנטי, הרכבת פסים מגנטיים, פוטו-פיניש ושחזור של סרטי

צילום, סרטי קולנוע, קלטות אודיו, קלטות וידאו, דיסקי וידאו או
הקלטות מדיה אחרות; העברה של חומר ממדיום הקלטה אחד
לאחר, פוטומונטאז'; אספקת ניהול מתקני שידור או שכפול
DVD; הכנה וניהול של תוכן אודיו וידאו בפורמטים מרובים
להפצה סופית; עיבוד חומרים, איסוף והפקה של חומרים

שהועברו מ- או אל טיפול צדדים שלישיים; הנכללים כולם בסוג
.40

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 07/12/2009, No. 09/3696968 צרפת, 07/12/2009, מספר 09/3696968

Class: 40 סוג: 40

כ"ג כסלו תשע"א - 111230/11/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226967 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; film making: electronic and 
digital production and distribution of films, broadcast 
programs, commercial programs, videotapes and 
DVDs; game production services; on line game 
services; management of digital distribution of 
contents; digital imaging services; 3D film production; 
postproduction; recording studio services; motion 
picture play date scheduling; providing visual effects 
for cinematographic films, advertising and television 
programs; animation services for the TV, video and 
theatrical markets; Video tapes and DVD film rental, 
film rental (VOD), rental of apparatus for receiving 
and processing sound, images or data; rental of 
movie and TV equipment and accessories; 
Organization of conferences and exhibition for culture 
and entertainment purposes; providing of training, 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

שירותי בידור; יצירת סרטים: הפקה והפצה אלקטרונית
ודיגיטלית של סרטים, תוכניות שידור, תוכניות מסחריות,
קלטות וידאו ו-DVD; שירותי הפקת משחק; שירותי משחק
מקוונים; ניהול הפצה דיגיטלית של תוכן; שירותי הדמיה

דיגיטלית; הפקת סרטי תלת מימד; פוסט-פרודוקשן; שירותי
אולפן הקלטות; תיאום פגישות משחק סרטי קולנוע; אספקת
אפקטים ויזואליים לסרטי קולנוע, פרסומות ותוכניות טלוויזיה;
שירותי אנימציה לשוק הטלוויזיה, הוידאו והדרמה; השכרת
קלטות וידאו וסרטי DVD, השכרת סרטים (VOD), השכרת
התקנים לקבלה ועיבוד של צליל, דמויות או נתונים; השכרת
ציוד סרטים וטלוויזיה ואביזריו; ארגון ועידות ותצוגה למטרות
תרבות ובידור; מתן פעילויות אימון, ספורט ותרבות; הנכללים

כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 07/12/2009, No. 09/3696968 צרפת, 07/12/2009, מספר 09/3696968

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 111330/11/2010



Owners

Name: Technicolor Trademark Management

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 66979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 111430/11/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226968 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for receiving, recording, transmission,
reproduction, storage, encoding or decoding of sound
or images, namely transmitters and receivers of
digital data, decoders for receiving multimedia
content, in particular videos, photos or sounds,
electronic decoders, media players; TVs, CD, DVD
and Blu-Ray players and recorders; MP3 and MP4
players; multimedia servers; computer servers,
computers; computer terminals, data transmission
and telephone terminals, in particular for global
communications networks (such as the Internet);
telephone apparatus; modems and
telecommunication routers; home networking
devices; multimedia terminals; access and access
control devices for data processing equipment,
authentication devices for telecommunications
networks; software and hardware platforms for the
digital distribution of audio video contents and
games; apparatus for games adapted for use with
television receivers; projection screens and
projectors; TV and movie studio apparatus including
cameras, TV monitors, mixing consoles, digital video
effects apparatus.
Software for the creation, management, editing and
use of data bases; software for providing access to
computer or data transmission networks, in particular
to a global communications network (such as the
Internet); Computer programs and software, namely
software and hardware platforms for content
distribution (video, data and voice), in the field of
media, entertainment and communication; software
and hardware platforms for digital distribution of
audio video content and video games; software for
the creation and development of video games;
motion picture films, DVDs, sound and video
recordings; prerecorded audio and video optical discs
featuring music and motion pictures on a wide variety
of subjects; video games; memory cards and
memory chips; 3D movie glasses; all included in
class 9.

התקנים לקבלה, הקלטה, תמסורת, שעתוק, אחסון, קידוד או
פענוח של צליל ודמויות, שהם משדרים ומקלטים של מידע
דיגיטלי, מפענחים לקבלת תוכן מולטימדיה, בייחוד וידאו,

תמונות וצלילים, מפענחים אלקטרוניים, נגני מדיה; טלוויזיות,
;MP4-ו MP3 ובלו-ריי; נגני DVD ,נגני ומקליטי תקליטורים
שרתי מולטימדיה; שרתי מחשב, מחשבים; מסופי מחשב,
מסופי תמסורת מידע וטלפונים, בייחוד לרשת תקשורות
גלובלית (כגון האינטרנט); התקני טלפון; מודמים ונתבי

טלקומוניקציה; מתקני רשת ביתית; מסופי מולטימדיה; מתקני
גישה ושליטת גישה לציוד עיבוד מידע, מתקני אימות לרשתות
תקשורות; פלטפורמות תוכנה וחומרה להפצה דיגיטלית של
תוכן אודיו וידאו ומשחקים; התקנים למשחקים המותאמים
לשימוש עם מקלטי טלוויזיה; מסכי הקרנה ומקרנים; התקני
אולפן טלוויזיה וסרטים כולל מצלמות, מסכי טלוויזיה, תיבות

ערבול, התקני אפקטי וידאו דיגיטליים.
תוכנה ליצירה, ניהול, עריכה ושימוש של בסיס נתונים; תוכנה
לאספקת גישה למחשב או רשתות תמסורת מידע, בייחוד
לרשת תקשורות גלובלית (כגון האינטרנט); תוכניות ותוכנות
מחשב, שהם פלטפורמות תוכנה וחומרה להפצת תוכן (וידאו,
נתונים וקול), בתחום המדיה, הבידור והתקשורת; פלטפורמות
תוכנה וחומרה להפצה דיגיטלית של תוכן אודיו וידאו ומשחקי
וידאו; תוכנה ליצירה ופיתוח של משחקי וידאו; הקלטות סרטי
קולנוע, DVD, צליל ווידאו; דיסקי אודיו ווידאו אופטיים מוקלטים

מראש המכילים מוזיקה וסרטים במגוון רחב של נושאים;
משחקי וידאו; כרטיסי זיכרון ושבבי זיכרון; משקפי סרטי תלת

מימד; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 07/12/2009, No. 09/3696968 צרפת, 07/12/2009, מספר 09/3696968

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 111530/11/2010



Owners

Name: Technicolor Trademark Management

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 66979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 111630/11/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226969 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; services for transferring, 
migrating, distributing content (video, data and/or 
voice) in the field of media, entertainment and 
communication; broadcasting and transmission of 
audiovisual signals and/or data by satellite, cable, 
aerial or fiber optic networks; dissemination of 
information by electronic and data transmission 
means, in particular for global communications 
networks (such as the Internet) or private or 
restricted access networks; digital transmission of 
films, live events, and other entertainment media; 
radio and television broadcasting, broadcasting of 
music, downloading audiovisual content, in particular 
videos on demand (VOD); broadcasting of 
audiovisual signals and data for personal players 
(podcasting), communications between computer 
terminals; cable television; providing Voice Over 
Internet Protocol (VOIP) communication services; 
video conferencing; rental of apparatus for the 
transmission of sound, images or data; rental, 
lending and providing of modems (for others); leasing 
access time to a computer database server, in 
particular for global communications networks (such 
as the Internet); telecommunication gateway 
services; all included in class 38.

טלקומוניקציה; שירותי העברה, נדידה, הפצת תוכן (וידאו,
נתונים ו/או קול) בתחום המדיה, הבידור והתקשורת; שידור
ותמסורת של אותות אודיו-ויזואליים ו/או נתונים באמצעות

רשתות לוויין, כבלים, אוויר או סבי אופטי; פיזור מידע באמצעים
אלקטרוניים ובאמצעי תמסורת נתונים, בייחוד לרשתות

תקשורות גלובליות (כגון האינטרנט) או רשתות פרטיות או
מוגבלות-גישה; תמסורת דיגיטלית של סטים, אירועים חיים,
ומדיה בידורית אחרת; שידורי רדיו וטלוויזיה, שידור מוזיקה,
;(VOD) הורדת תוכן אודיו-ויזואלי, בייחוד וידאו לפי דרישה
שידור של אותות אודיו-ויזואליים ונתונים לשחקנים פרטיים

(פודקאסטינג), תקשורות בין מסופי מחשב; טלוויזיה בכבלים;
שירותי אספקת פרוטוקול העברת קול בצורה דיגיטלית

באינטרנט (VOIP); ועידות וידאו; השכרת התקנים לתמסורת
של צליל, דמויות או נתונים; השכרה, השאלה ואספקה של

מודמים (עבור אחרים); החכרת זמן גישה לשרת מחשב בסיס
נתונים, בייחוד לרשתות תקשורות גלובליות (כגון האינטרנט);

שירותי שער טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 07/12/2009, No. 09/3696968 צרפת, 07/12/2009, מספר 09/3696968

Class: 38 סוג: 38

כ"ג כסלו תשע"א - 111730/11/2010



Owners

Name: Technicolor Trademark Management

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 66979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 111830/11/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226975 מספר סימן

SUNSELEX

Owners

Name: SUNSELEX GmbH solar energy systems

Address: Konrad-Zuse-Platz 1, Muenchen, D-81829, 
Germany

Identification No.: 800954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Distribution of energy in the form of electricity, 
heating, including forwarding.

הפצה של אנרגיה בצורה של חשמל, חימום, כולל העברה.

כ"ג כסלו תשע"א - 111930/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226977 מספר סימן

סיפור מנצח

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road, Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programmes, included in class 9. תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללות בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 112030/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226978 מספר סימן

סיפור מנצח

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address:  ירושלים, ישראל161רחוב יפו , כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

הפקה של תוכניות טלוויזיה; הנכללות בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 112130/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226979 מספר סימן

Master Key

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road, Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

תכניות טלוויזיה מוקלטות; הנכללות בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 112230/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226980 מספר סימן

Master Key

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road, Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programmes; all included in 
class 41.

הפקה של תכניות טלוויזיה; הנכללות בסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 112330/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226982 מספר סימן

Janet & Janet

Owners

Name: A & G Calzaturificio S.p.A.

Address: Via Merloni 20, 60030 Serra de'conti, Italy

Identification No.: 70835

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags, shopping bags, travelling bags, 
shoulder bags, make-up cases, pouches, wallets, 
document cases, key cases, card cases, umbrellas; 
all included in class 18.

תיקים, תיקי יד, תיקי קניות, תיקי נסיעות, תיקי כתף, תיקי
איפור, פאוצ'ים, ארנקים, תיקי מסמכים, נרתיקים למסמכים,

נרתיקים לכרטיסים, מטריות; הנכללים בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 112430/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227002 מספר סימן

מסביב לטבור

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Newspaper and newsletter publishing; e-magazines 
and e-newspapers via computerized databases 
and/or via the internet and via other communications 
networks; all included in class 41

הוצאה לאור של עיתונים ושל עלוני חדשות (ניוזלטרים);
עיתונים ומגזינים אלקטרונים מקוונים באמצעות מאגרים
ממוחשבים ו/או באינטרנט וברשתות תקשורת אחרות;

הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 112530/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227003 מספר סימן

בייבי טבורית

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags; wallets; luggage; attach? cases; tote 
bags; briefcases; sport bags; travelling trunks; carry-
on bags; shoulder bags; all included in class 18

תיקים; ארנקים; מזוודות; תיקי עבודה; תיקי נשיאה; תיקי
מסמכים; תיקי ספורט; תיקי נסיעות; תיקי נשיאה; תיקי כתף;

הנכללים כולם בסוג 18

כ"ג כסלו תשע"א - 112630/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227004 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags; wallets; luggage; attach? cases; tote 
bags; briefcases; sport bags; travelling trunks; carry-
on bags; shoulder bags; all included in class 18

תיקים; ארנקים; מזוודות; תיקי עבודה; תיקי נשיאה; תיקי
מסמכים; תיקי ספורט; תיקי נסיעות; תיקי נשיאה; תיקי כתף;

הנכללים כולם בסוג 18

כ"ג כסלו תשע"א - 112730/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227008 מספר סימן

מסביב לטבור

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Newspapers and magazines; brochures and 
infomational booklets; newsletters; posters and other 
printed matter; all included in class 16

עיתונים ומגזינים, עלונים וחוברות מידע, ניוזלטר; פוסטרים
ודברי דפוס אחרים; הנכללים כולם בסוג 16

כ"ג כסלו תשע"א - 112830/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227009 מספר סימן

טבוריתון

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Newspapers and magazines; brochures and 
infomational booklets; newsletters; posters and other 
printed matter; all included in class 16

עיתונים ומגזינים, עלונים וחוברות מידע, ניוזלטר; פוסטרים
ודברי דפוס אחרים; הנכללים כולם בסוג 16

כ"ג כסלו תשע"א - 112930/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227010 מספר סימן

טבוריתון

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Newspaper and newsletter publishing; e-magazines 
and e-newspapers via computerized databases 
and/or via the internet and via other communications 
networks; all included in class 41

הוצאה לאור של עיתונים ושל עלוני חדשות (ניוזלטרים);
עיתונים ומגזינים אלקטרונים מקוונים באמצעות מאגרים
ממוחשבים ו/או באינטרנט וברשתות תקשורת אחרות;

הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 113030/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227011 מספר סימן

Owners

Name: Nycomed Pharma AS

Address: Asker, Norway

Identification No.: 56820

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical implants, surgical sponges, tissue sealants 
and haemostatic preparations for surgical use, 
wound fleece for suture support; all included in class 
10.

שתלים כירורגיים, ספוגים כירורגיים, אוטמי רקמה ותכשירים
המוסטטיים לשימוש כירורגי, גזה לפצעים לתמיכה בתפרים;

הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 113130/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227012 מספר סימן

Owners

Name: Nycomed Pharma AS

Address: Asker, Norway

Identification No.: 56820

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Haemostatic preparations to stop bleeding and to 
seal wounds; wound dressings; wound sponges; 
tissues sealants, namely tissue adhesives for 
medical use; all included in class 5.

תכשירים המוסטטיים לעצירת דימום ולאיטום פצעים; תחבושות
לפצעים; ספוגים לפצעים; אוטמי רקמות, דהיינו דבקי רקמה

לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 113230/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227015 מספר סימן

Owners

Name: Nycomed Pharma AS

Address: Asker, Norway

Identification No.: 56820

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Haemostatic preparations to stop bleeding and to 
seal wounds; wound dressings; wound sponges; 
tissues sealants, namely tissue adhesives for 
medical use; all included in class 5.

תכשירים המוסטטיים לעצירת דימום ולאיטום פצעים; תחבושות
לפצעים; ספוגים לפצעים; אוטמי רקמות, דהיינו דבקי רקמה

לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 113330/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227016 מספר סימן

Owners

Name: Nycomed Pharma AS

Address: Asker, Norway

Identification No.: 56820

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical implants, surgical sponges, tissue sealants 
and haemostatic preparations for surgical use, 
wound fleece for suture support; all included in class 
10.

שתלים כירורגיים, ספוגים כירורגיים, אוטמי רקמה ותכשירים
המוסטטיים לשימוש כירורגי, גזה לפצעים לתמיכה בתפרים;

הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 113430/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227020 מספר סימן

NEUTROGENA DERMATOLOGICS

Owners

Name: NEUTROGENA CORPORATION

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 7942

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Consultation services in the field of skincare, namely, 
providing online skincare evaluation and consultation 
services, information about skincare, skin profiles, 
and information about dietary supplements and 
nutrition related to skincare; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among users in the field of skincare 
evaluations, skin profiles, product reviews and 
skincare news; all included in class 38.

שירותי יעוץ בתחום טיפוח העור, דהיינו, מתן שירותי הערכה
ויעוץ מקוונים לטיפוח העור, מידע על טיפוח העור, פרופילי עור,
ומידע על תוספים דיאטטיים ותזונה הקשורים לטיפוח העור;
מתן חדרי שיחה מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים להעברת
הודעות בקרב משתמשים בתחום ההערכות לטיפוח העור,
פרופילי עור,  סקירות מוצרים וחדשות טיפוח העור; הנכללים

כולם בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 113530/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227021 מספר סימן

NEUTROGENA DERMATOLOGICS

Owners

Name: NEUTROGENA CORPORATION

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 7942

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicated acne cleansers and acne treatments; 
vitamins, dietary and nutritional supplements; 
nutritional drinks; all included in class 5.

חומרי ניקוי וטיפול תרופתיים באקנה; ויטמינים, תוספים
דיאטטיים ותזונתיים; משקאות תזונתיים; הנכללים כולם בסוג

.5

כ"ג כסלו תשע"א - 113630/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227023 מספר סימן

NEUTROGENA DERMATOLOGICS

Owners

Name: NEUTROGENA CORPORATION

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 7942

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Facial skin care products, namely, facial cleanser, 
cosmetic wipes and non-medicated pore clarifying 
strips, facial toners and astringents, non-medicated 
facial treatment cream, gel and lotion, non-medicated 
eye treatment cream, gel, lotion, and anti-aging 
cream, gel and lotion, moisturizer cream, gel and 
lotion, skin exfoliation products, namely, body scrub, 
facial scrub, facial cream and facial peel; body care 
products, namely, body lotion, foot cream and lotion, 
non-medicated acne cleansers and acne treatments; 
body sprays and mists; all included in class 3.

מוצרים לטיפוח עור הפנים, דהיינו, חומרים לניקוי הפנים,
מגבונים קוסמטיים וסרטים לניקוי הנקבוביות שאינם תרופתיים,

מי פנים וחומרים עוצרי דימום, קרם, ג'ל ותחליב שאינם
תרופתיים לטיפול פנים, קרם, ג'ל, ותחליב שאינם תרופתיים
לטיפול בעיניים, וקרם, ג'ל ותחליב לעיכוב תהליכי הזדקנות,
קרם לחות בקרם, ג'ל ותחליב, מוצרי קילוף עור, דהיינו,

מקרצפי גוף, מקרצפי פנים, קרם פנים ופילינג פנים; מוצרים
לטיפוח הגוף, דהיינו, קרם גוף, קרם ותחליב לכף הרגל, חומרי
ניקוי וטיפול באקנה לא תרופתיים; חומרי התזה ותרסיסים

לגוף; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 113730/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227024 מספר סימן

NEUTROGENA DERMATOLOGICS

Owners

Name: NEUTROGENA CORPORATION

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 7942

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Exfoliating devices, namely, battery operated hand-
held skin exfoliating units; all included in class 8.

מכשירים לקילוף, דהיינו, יחידות ידניות מופעלות סוללה לקילוף
העור; הנכללים כולם בסוג 8.

כ"ג כסלו תשע"א - 113830/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227025 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Newspapers and magazines; brochures and 
infomational booklets; newsletters; posters and other 
printed matter; all included in class 16

עיתונים ומגזינים, עלונים וחוברות מידע, ניוזלטר; פוסטרים
ודברי דפוס אחרים; הנכללים כולם בסוג 16

כ"ג כסלו תשע"א - 113930/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227026 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Newspaper and newsletter publishing; e-magazines 
and e-newspapers via computerized databases 
and/or via the internet and via other communications 
networks; all included in class 41

הוצאה לאור של עיתונים ושל עלוני חדשות (ניוזלטרים);
עיתונים ומגזינים אלקטרונים מקוונים באמצעות מאגרים
ממוחשבים ו/או באינטרנט וברשתות תקשורת אחרות;

הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 114030/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227027 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Newspapers and magazines; brochures and 
infomational booklets; newsletters; posters and other 
printed matter; all included in class 16

עיתונים ומגזינים, עלונים וחוברות מידע, ניוזלטר; פוסטרים
ודברי דפוס אחרים; הנכללים כולם בסוג 16

כ"ג כסלו תשע"א - 114130/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227028 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Taburit - The Central Cord Blood Registry Ltd. שם: טבורית - המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513581678מספר זיהוי: 513581678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Newspaper and newsletter publishing; e-magazines 
and e-newspapers via computerized databases 
and/or via the internet and via other communications 
networks; all included in class 41

הוצאה לאור של עיתונים ושל עלוני חדשות (ניוזלטרים);
עיתונים ומגזינים אלקטרונים מקוונים באמצעות מאגרים
ממוחשבים ו/או באינטרנט וברשתות תקשורת אחרות;

הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 114230/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227032 מספר סימן

KINKYLUX RUM

Owners

Name: ASM Liquor Pty Ltd.

Address: Unit 5, 128 Johnston Street, Annandale NSW, 
2038, Australia

Identification No.: 800958

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Rum; included in class 33. רום; הנכלל בסוג  33.

כ"ג כסלו תשע"א - 114330/11/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227035 מספר סימן

NOVA i500

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitoring, measurement 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.

כ"ג כסלו תשע"א - 114430/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227036 מספר סימן

SPARTA SYSTEMS

Owners

Name: Sparta Systems, Inc.

Address: Holmdel Corporate Plaza, 2137 Highway 35, 
Holmdel, New Jersey, 07733, U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 800959

A Corporation of New Jersey

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Professional services to assist in business process 
analysis, workflow and report design, configuration 
and testing of workflow management software; all 
included in Class 42.

שירותים מקצועיים לסיוע בניתוח תהליך עסקי, זרימת עבודה
ועיצוב דו"חות, קונפיגורציה ובדיקה של תוכנת ניהול זרימת

עבודה; הכל כלול בסיווג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/08/2009, No. 77/802009 ארה"ב, 11/08/2009, מספר 77/802009

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 114530/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227037 מספר סימן

SPARTA SYSTEMS

Owners

Name: Sparta Systems, Inc.

Address: Holmdel Corporate Plaza, 2137 Highway 35, 
Holmdel, New Jersey, 07733, U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 800959

A Corporation of New Jersey

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in tracking, managing and 
reporting on workflow processes; all included in 
Class 9.

תוכנת מחשב לשימוש במעקב, ניהול, ודיווח על תהליכי זרימת
עבודה; הכל כלול בסיווג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/08/2009, No. 77/802009 ארה"ב, 11/08/2009, מספר 77/802009

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 114630/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227038 מספר סימן

SPARTA SYSTEMS

Owners

Name: Sparta Systems, Inc.

Address: Holmdel Corporate Plaza, 2137 Highway 35, 
Holmdel, New Jersey, 07733, U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 800959

A Corporation of New Jersey

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training services, namely, providing training in the 
installation, configuration, integration, management 
and use of computer software; all included in Class 
41.

שירותי הדרכה, דהיינו, מתן הדרכה בהתקנה, קונפיגורציה,
אינטגרציה, ניהול ושימוש בתוכנת מחשב; הכל כלול בסיווג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/08/2009, No. 77/802009 ארה"ב, 11/08/2009, מספר 77/802009

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 114730/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227039 מספר סימן

TRACKWISE

Owners

Name: Sparta Systems, Inc.

Address: Holmdel Corporate Plaza, 2137 Highway 35, 
Holmdel, New Jersey, 07733, U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 800959

A Corporation of New Jersey

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Professional services to assist in business process 
analysis, workflow and report design, configuration 
and testing of workflow management software; all 
included in Class 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/08/2009, No. 77/801966 ארה"ב, 11/08/2009, מספר 77/801966

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 114830/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227040 מספר סימן

TRACKWISE

Owners

Name: Sparta Systems, Inc.

Address: Holmdel Corporate Plaza, 2137 Highway 35, 
Holmdel, New Jersey, 07733, U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 800959

A Corporation of New Jersey

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in tracking, managing and 
reporting on workflow processes; all included in 
Class 9.

תוכנת מחשב לשימוש במעקב, ניהול, ודיווח על תהליכי זרימת
עבודה; הכל כלול בסיווג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/08/2009, No. 77/801966 ארה"ב, 11/08/2009, מספר 77/801966

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 114930/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227041 מספר סימן

TRACKWISE

Owners

Name: Sparta Systems, Inc.

Address: Holmdel Corporate Plaza, 2137 Highway 35, 
Holmdel, New Jersey, 07733, U.S.A., U.S.A.

Identification No.: 800959

A Corporation of New Jersey

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training services, namely, providing training in the 
installation, configuration, integration, management 
and use of computer software; all included in Class 
41.

שירותי הדרכה, דהיינו, מתן הדרכה בהתקנה, קונפיגורציה,
אינטגרציה, ניהול ושימוש בתוכנת מחשב; הכל כלול בסיווג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/08/2009, No. 77/801966 ארה"ב, 11/08/2009, מספר 77/801966

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 115030/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227043 מספר סימן

GAM

Owners

Name: GAM Limited

Address: Hamilton, Bermuda

Identification No.: 39570

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; investment management services; 
fund management services; advisory services 
relating to all of the aforesaid.

שירותים פיננסיים; שירותי ניהול השקעות; שירותי ניהול קרנות;
שירותי יעוץ המתייחסים לכל הנ"ל.

כ"ג כסלו תשע"א - 115130/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227044 מספר סימן

JUICY COUTURE

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

Address: Pacoima, California, U.S.A.

Identification No.: 68075

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely: nail polish and lipstick, perfumes, 
colognes, toilet soap, potpourri, personal cleaning 
and bath products, namely: soaps, face and body 
powders; personal care products; moisturizer, bath 
oils, skin cleansers, skin scrubs, shower gels, bubble 
bath, after shave lotion, deodorant; hair care 
products, namely: shampoo, conditioner, styling 
compounds; tanning and sun products; all included in 
class 3.

מוצרי קוסמטיקה, שהם: לק לציפורניים ואודם, בשמים, מי
קולון, סבון טואלט, פוטפורי, מוצרי ניקוי ואמבט לשימוש אישי,
שהם: סבונים, אבקות לפנים ולגוף; מוצרי טיפוח אישיים;

תחליב לחות, שמנים לאמבט, תחליב לניקוי העור, מקרצפים
לעור, ג'ל לרחצה, קצף לאמבט, תחליב לאחר גילוח,

דיאורדורנט; מוצרים לטיפוח השיער, שהם: שמפו, מרכך,
מוצרים לעיצוב; מוצרי שיזוף ושמש; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 115230/11/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227053 מספר סימן

BETANIS

Owners

Name: Astellas Pharma Inc.

Address: 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 800450

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical  preparations for the treatment of 
urological diseases; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות דרכי השתן; הכל כלול בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 115330/11/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227055 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Rami Zagori שם: רמי זגורי

Address: 7 Haim Ozer St., Petach Tikva, Israel כתובת : רח' חיים עוזר 7, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 60410263מספר זיהוי: 60410263

Name: Yaniv Menashe שם: יניב מנשה

Address: 7 Haim Ozer St., Petach Tikva, Israel כתובת : רח' חיים עוזר 7, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 034135442מספר זיהוי: 034135442

The mark is limited to the colours red, black and 
white  as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, שחור ולבן הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and beverages: soft 
drinks, fast food, schnitzels, baguettes, pita and 
sabich; natural fruit juices; natural lemonade; all 
inlcuded in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה: שתייה קלה, מזון מהיר,
שניצלים, בגטים, פיתה וסביח; משקאות מפירות ומיצי פירות;

לימונדה טבעית; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 115430/11/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227070 מספר סימן

SAMSUNG MONTE

Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; headsets for mobile telephones; 
electric battery chargers; electric rechargeable 
batteries; all included in class 9.

מכשירי טלפון ניידים; אוזניות עבור מכשירי טלפון ניידים;
מטעני סוללה חשמליים; סוללות הניתנות לטעינה חשמלית;

כולם כלולים בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 115530/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227072 מספר סימן

Owners

Name: Francisco Javier Mujal Valls

Address: Parc Innovacio La Salle, San Joan de La Salle, 
42, 08022 Barcelona, Spain

Identification No.: 800961

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Services for water treatment; all included in class 40. שירותים הקשורים לטיפול במים; הנכללים כולם בסוג  40.

כ"ג כסלו תשע"א - 115630/11/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227074 מספר סימן

SALBUTRIM

סלבותרים

Ownersבעלים

Name: TRIMA, ISRAEL PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS, MAABAROT LTD.

שם: תרימה, תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע"מ

Address: Kibbutz Maabarot, Post Maabarot, 40230, Israel כתובת : קיבוץ מעברות, דואר מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 510008402מספר זיהוי: 510008402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Trima Israel Pharmaceutical Products Maabarot 
Ltd.

Address: Kibbutz Maabarot, Post Maabarot, 40230, 
Israel

שם: תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ

כתובת : קיבוץ מעברות, דואר מעברות, 40230, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

A pharmaceutical preparation intended to dilate the 
bronchi, included in class 5.

תכשיר רוקחות המיועד להרחבת סימפונות; הנכללים כולם
בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 115730/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227077 מספר סימן

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale, Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shampoos; gels, sprays, mousses, balms, creams, 
lotions, serums, wax and masks for the hair; styling 
and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair 
decolorant preparations; permanent waving and 
curling preparations; all included in class 3.

תחפיפים; ג'לים, תרסיסים, מוסים, משחות, קרמים, תחליבים,
סרום, ווקס ומסכות לשיער; עיצוב וטיפוח השיער; לכות לשיער;
תכשירי צביעה והורדת צבע לשיער; תכשירים לסלסול ותלתול

תמידי; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 115830/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227078 מספר סימן

FRED PERRY

Owners

Name: Fred Perry (Holdings) Limited

Address: 14 James Street, Covent Garden, London, 
WC2E 8BU, United Kingdom

Identification No.: 800962

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, 
purses, articles of luggage, suitcases, back packs, 
rucksacks, brief cases, handbags, trunks, travelling 
bags, shoe bags, bags for mountain climbing, beach 
bags, school bags, satchels, shopping bags, tote 
bags, shoulder bags, bags for use by cyclists, bags 
for use with motorcycles, umbrellas, luggage straps, 
luggage tags.

תיקים, תיקי טניס, תיקי ספורט, תרמילים, נרתיקים, ארנקים,
פריטי מטען, מזוודות, תרמילי גב, תיקי גב, תיקי מסמכים, תיקי
יד, תיבות, תיקי נסיעות, תיקי נעליים, תיקים לטיפוס על הרים,
תיקי חוף, תיקי בית ספר, ילקוטים, תיקים לקניות, תיקי נשיאה,
תיקי כתף, תיקים לשימוש על ידי רוכבי אופניים, תיקים לשימוש

עם אופנועים, מטריות, רצועות מטען, תגיות מטען.

כ"ג כסלו תשע"א - 115930/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227079 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with bags, tennis bags, 
sports bags, holdalls, wallets, purses, articles of 
luggage, suitcases, backpacks, rucksacks, brief 
cases, handbags, trunks, travelling bags, shoe bags, 
bags for mountain climbing, beach bags, school 
bags, satchels, shopping bags, tote bags, shoulder 
bags, bags for use by cyclists, bags for use with 
motorcycles, umbrellas, luggage straps, luggage 
tags, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, animal skins, hides, 
parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, clothing, footwear, headgear, games and 
playthings, gymnastic and sporting articles, 
decorations for Christmas trees, bags, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, colognes, eau 
de toilette, perfume body sprays, oils, creams and 
lotions for the skin, talcum powder, preparations for 
the bath and shower, shower gel, bath foam, bath oil, 
shaving preparations, hair lotions, dentifrices, non-
medicated mouthwashes, deodorants, anti-
perspirants for personal use, non-medicated toilet 
preparations, precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, sunglasses

שירותי מכירה קמעונית הקשורה לתיקים, תיקי טניס, תיקי
ספורט, תרמילים, נרתיקים, ארנקים, פריטי מטען, מזוודות,
תרמילי גב, תיקי גב, תיקי מסמכים, תיקי יד, תיבות, תיקי

נסיעות, תיקי נעליים, תיקים לטיפוס על הרים, תיקי חוף, תיקי
בית ספר, ילקוטים, תיקי קניות, תיקי נשיאה, תיקי כתף, תיקים
לשימוש על ידי רוכבי אופניים, תיקים לשימוש עם אופנועים,
מטריות, רצועות מטען, תגיות מטען, עור וחיקויי עור וטובין
העשויים מחומרים אלה, עורות בעלי חיים, שלחים, שמשיות
ומקלות הליכה, שוטים, רתמות ואוכפים, לבוש, הנעלה, כיסויי
ראש, משחקים וצעצועים, פרטי התעמלות וספורט, קישוטים
לעצי חג המולד, תיקים, סבונים, בשמים, שמנים אתריים,

תמרוקים, מי קולון, או דה טואלט, תרסיסי בושם לגוף, שמנים,
קרמים ותחליבים לעור, אבקת טלק, תכשירים לאמבט

ולמקלחת, ג'ל למקלחת, קצף אמבט, שמן אמבט, תכשירי
גילוח, קרמים לשיער, משחות שיניים, מי פה לא רפואיים,
דאודורנטים, תכשירים נגד הזעה לשימוש אישי, תכשירי
טואלטיקה לא רפואיים, מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין

העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, תכשיטים, אבנים
יקרות, שעונים ומכשירים כרונומטרים, משקפי שמש

כ"ג כסלו תשע"א - 116030/11/2010



Owners

Name: Fred Perry (Holdings) Limited

Address: 14 James Street, Covent Garden, London, 
WC2E 8BU, United Kingdom

Identification No.: 800962

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 116130/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227080 מספר סימן

Owners

Name: Fred Perry (Holdings) Limited

Address: 14 James Street, Covent Garden, London, 
WC2E 8BU, United Kingdom

Identification No.: 800962

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, 
purses, articles of luggage, suitcases, back packs, 
rucksacks, brief cases, handbags, trunks, travelling 
bags, shoe bags, bags for mountain climbing, beach 
bags, school bags, satchels, shopping bags, tote 
bags, shoulder bags, bags for use by cyclists, bags 
for use with motorcycles, umbrellas, luggage straps, 
luggage tags

תיקים, תיקי טניס, תיקי ספורט, תרמילים, נרתיקים, ארנקים,
פריטי מטען, מזוודות, תרמילי גב, תיקי גב, תיקי מסמכים, תיקי
יד, תיבות, תיקי נסיעות, תיקי נעליים, תיקים לטיפוס על הרים,
תיקי חוף, תיקי בית ספר, ילקוטים, תיקים לקניות, תיקי נשיאה,
תיקי כתף, תיקים לשימוש על ידי רוכבי אופניים, תיקים לשימוש

עם אופנועים, מטריות, רצועות מטען, תגיות מטען

כ"ג כסלו תשע"א - 116230/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227081 מספר סימן

Owners

Name: Fred Perry (Holdings) Limited

Address: 14 James Street, Covent Garden, London, 
WC2E 8BU, United Kingdom

Identification No.: 800962

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, 
purses, articles of luggage, suitcases, back packs, 
rucksacks, brief cases, handbags, trunks, travelling 
bags, shoe bags, bags for mountain climbing, beach 
bags, school bags, satchels, shopping bags, tote 
bags, shoulder bags, bags for use by cyclists, bags 
for use with motorcycles, umbrellas, luggage straps, 
luggage tags

תיקים, תיקי טניס, תיקי ספורט, תרמילים, נרתיקים, ארנקים,
פריטי מטען, מזוודות, תרמילי גב, תיקי גב, תיקי מסמכים, תיקי
יד, תיבות, תיקי נסיעות, תיקי נעליים, תיקים לטיפוס על הרים,
תיקי חוף, תיקי בית ספר, ילקוטים, תיקים לקניות, תיקי נשיאה,
תיקי כתף, תיקים לשימוש על ידי רוכבי אופניים, תיקים לשימוש

עם אופנועים, מטריות, רצועות מטען, תגיות מטען

כ"ג כסלו תשע"א - 116330/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227082 מספר סימן

FRED PERRY

Owners

Name: Fred Perry (Holdings) Limited

Address: 14 James Street, Covent Garden, London, 
WC2E 8BU, United Kingdom

Identification No.: 800962

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with bags, tennis bags, 
sports bags, holdalls, wallets, purses, articles of 
luggage, suitcases, backpacks, rucksacks, brief 
cases, handbags, trunks, travelling bags, shoe bags, 
bags for mountain climbing, beach bags, school 
bags, satchels, shopping bags, tote bags, shoulder 
bags, bags for use by cyclists, bags for use with 
motorcycles, umbrellas, luggage straps, luggage 
tags, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, animal skins, hides, 
parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, clothing, footwear, headgear, games and 
playthings, gymnastic and sporting articles, 
decorations for Christmas trees, bags, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, colognes, eau 
de toilette, perfume body sprays, oils, creams and 
lotions for the skin, talcum powder, preparations for 
the bath and shower, shower gel, bath foam, bath oil, 
shaving preparations, hair lotions, dentifrices, non-
medicated mouthwashes, deodorants, anti-
perspirants for personal use, non-medicated toilet 
preparations, precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, sunglasses

שירותי מכירה קמעונית הקשורה לתיקים, תיקי טניס, תיקי
ספורט, תרמילים, נרתיקים, ארנקים, פריטי מטען, מזוודות,
תרמילי גב, תיקי גב, תיקי מסמכים, תיקי יד, תיבות, תיקי

נסיעות, תיקי נעליים, תיקים לטיפוס על הרים, תיקי חוף, תיקי
בית ספר, ילקוטים, תיקי קניות, תיקי נשיאה, תיקי כתף, תיקים
לשימוש על ידי רוכבי אופניים, תיקים לשימוש עם אופנועים,
מטריות, רצועות מטען, תגיות מטען, עור וחיקויי עור וטובין
העשויים מחומרים אלה, עורות בעלי חיים, שלחים, שמשיות
ומקלות הליכה, שוטים, רתמות ואוכפים, לבוש, הנעלה, כיסויי
ראש, משחקים וצעצועים, פרטי התעמלות וספורט, קישוטים
לעצי חג המולד, תיקים, סבונים, בשמים, שמנים אתריים,

תמרוקים, מי קולון, או דה טואלט, תרסיסי בושם לגוף, שמנים,
קרמים ותחליבים לעור, אבקת טלק, תכשירים לאמבט

ולמקלחת, ג'ל למקלחת, קצף אמבט, שמן אמבט, תכשירי
גילוח, קרמים לשיער, משחות שיניים, מי פה לא רפואיים,
דאודורנטים, תכשירים נגד הזעה לשימוש אישי, תכשירי
טואלטיקה לא רפואיים, מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין

העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, תכשיטים, אבנים
יקרות, שעונים ומכשירים כרונומטרים, משקפי שמש

כ"ג כסלו תשע"א - 116430/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227083 מספר סימן

DERMALOGICA

Owners

Name: International Dermal Institute, Inc.

Address: 1535 Beachey Place, Carson, California, 90746, 
U.S.A.

Identification No.: 800963

a California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Skin care services; skin analysis and consultation 
services rendered in connection therewith; hygienic 
and beauty care for human beings; beauty treatment; 
facial beauty treatment services; services for the care 
of the skin; consultation services relating to skin care 
and the use of skin care products; consultation 
services relating to beauty care; advisory services 
relating to beauty treatment; all included in class 44.

שירותי טיפול וטיפוח העור; ניתוח העור ושירותי ייעוץ הניתנים
בקשר לכך; טיפוח היגייני וטיפוח יופי לבני אדם; טיפולי יופי;
שירותי טיפולי יופי לפנים; שירותים לטיפוח העור; שירותי ייעוץ
בהקשר לטיפוח העור והשימוש בתכשירי טיפוח עור; שירותי
ייעוץ בהקשר לטיפוח יופי; שירותי ייעוץ בהקשר לטיפולי יופי;

הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ג כסלו תשע"א - 116530/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227085 מספר סימן

DERMALOGICA

Owners

Name: International Dermal Institute, Inc.

Address: 1535 Beachey Place, Carson, California, 90746, 
U.S.A.

Identification No.: 800963

a California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the field of skin care products; 
advertising; dissemination of advertising matter; 
business appraisals; business information; business 
investigations; business administration; commercial 
information; economic forecasting; office machines 
and equipment rental; business research; all included 
in class 35.

שירותי חנויות למכירה קמעונית בתחום מוצרי טיפוח העור;
פרסום; הפצת חומר פרסומי; הערכות עסקיות; מידע עסקי;
חקירות עסקיות; אדמיניסטראציה עסקית; מידע מסחרי;

תשקיפים כלכליים; השכרת ציוד ומכונות משרדיים; מחקרים
עסקיים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 116630/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227087 מספר סימן

S.I.T. Systematic Inventive Thinking

אס.איי.טי. חשיבה המצאתית שיטתית

Ownersבעלים

Name: SIT Systematic Inventive Thinking שם: SIT חשיבה אמצאתית שיטתית

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 51512מספר זיהוי: 51512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Biton, Mor, Adv.

Address: 25a Lilinblum St., Tel Aviv, 65133, Israel

שם: ביטון, מור, עו"ד

כתובת : רח' לילינבלום 25 א', תל אביב, 65133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific research; industrial design and 
development of computer software; all included in 
class 42

מחקר מדעי; עיצוב תעשייתי ופיתוח תוכנות מחשב; הנכללים
כולם בסוג 42

כ"ג כסלו תשע"א - 116730/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227088 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SIT Systematic Inventive Thinking שם: SIT חשיבה אמצאתית שיטתית

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 51512מספר זיהוי: 51512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Biton, Mor, Adv.

Address: 25a Lilinblum St., Tel Aviv, 65133, Israel

שם: ביטון, מור, עו"ד

כתובת : רח' לילינבלום 25 א', תל אביב, 65133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Conducting workshops and training courses in the 
field of advertising, business, communication, 
business innovation, new product development, and 
problem solving in business, advertising, 
communication, innovation and product development; 
all included in class 41

סדנאות וקורסים בקשר עם פרסום, ניהול, תקשורת, חדשנות
עסקית, פיתוח מוצרים חדשים, פתרון בעיות בעסקים, בפרסום
ובפרסומות, בתקשורת, בהמצאות ופיתוח מוצרים; הנכללים

כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 116830/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227089 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SIT Systematic Inventive Thinking שם: SIT חשיבה אמצאתית שיטתית

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 51512מספר זיהוי: 51512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Biton, Mor, Adv.

Address: 25a Lilinblum St., Tel Aviv, 65133, Israel

שם: ביטון, מור, עו"ד

כתובת : רח' לילינבלום 25 א', תל אביב, 65133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services, namely, conflict resolution and 
mediation services; all included in class 45

שירותים משפטיים, דהיינו, פתרון סכסוכים ושירותי גישור;
הנכללים כולם בסוג 45

כ"ג כסלו תשע"א - 116930/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227090 מספר סימן

S.I.T. Systematic Inventive Thinking

אס.איי.טי. חשיבה המצאתית שיטתית

Ownersבעלים

Name: SIT Systematic Inventive Thinking שם: SIT חשיבה אמצאתית שיטתית

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 51512מספר זיהוי: 51512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Biton, Mor, Adv.

Address: 25a Lilinblum St., Tel Aviv, 65133, Israel

שם: ביטון, מור, עו"ד

כתובת : רח' לילינבלום 25 א', תל אביב, 65133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Conducting workshops and training courses in the 
field of advertising, business, communication, 
business innovation, new product development, and 
problem solving in business, advertising, 
communication, innovation and product development; 
all included in class 41

סדנאות וקורסים בקשר עם פרסום, ניהול, תקשורת, חדשנות
עסקית, פיתוח מוצרים חדשים, פתרון בעיות בעסקים, בפרסום
ובפרסומות, בתקשורת, בהמצאות ופיתוח מוצרים; הנכללים

כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 117030/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227091 מספר סימן

S.I.T. Systematic Inventive Thinking

אס.איי.טי. חשיבה המצאתית שיטתית

Ownersבעלים

Name: SIT Systematic Inventive Thinking שם: SIT חשיבה אמצאתית שיטתית

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 51512מספר זיהוי: 51512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Biton, Mor, Adv.

Address: 25a Lilinblum St., Tel Aviv, 65133, Israel

שם: ביטון, מור, עו"ד

כתובת : רח' לילינבלום 25 א', תל אביב, 65133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services, namely, conflict resolution and 
mediation services; all included in class 45

שירותים משפטיים דהיינו פתרון סכסוכים ושירותי גישור ;
הנכללים כולם בסוג 45

כ"ג כסלו תשע"א - 117130/11/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227094 מספר סימן

Owners

Name: Dengping QUAN

Address: Laorenchong Group, Zhongsheng Village, 
Baizhi Rural, Linli County, Hunan, People's Republic of 
China

Identification No.: 70845

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; encoded cards, magnetic; data 
processing apparatus; computer peripheral devices; 
central processing units [processors]; smart cards 
[integrated circuit cards]; network communication 
device; couplers [data processing equipment]; 
interfaces for computers; computer keyboards; 
mouse [data processing equipment]; printers for use 
with computers; scanners [data processing 
equipment];notebook computers; disk drives for 
computer; computer programs [downloadable 
software]; processors [central processing units]; 
computer software, recorded; anti-interference 
devices [electricity];optical communication device; 
telephone wires; antennas; transmitters of electric 
signals; intercommunication apparatus; modems 
carrier wave device; electricity mains [material for-]
[wires, cables]; magnetic wires; coaxial cables; 
identification threads for electric wires; all included in 
class 9.

מחשבים; מקודדים כרטיסים מגנטיים; התקן עיבוד נתונים; ציוד
היקפי למחשב; יחידת עיבוד מרכזית [מעבדים]; כרטיסי חכם
[מעגלים מוכללים]; התקן רשת תקשורת; מצמדים [ציוד עיבוד
נתונים]; ממשקים למחשב; מקלדות מחשב; עכבר [ציוד עיבוד
נתונים]; מדפסות לשימוש עם מחשבים; סורקים [ציוד עיבוד
נתונים]; מחשב ניידים; כונני מחשב; תוכנות מחשב [תוכנה
להורדה]; מעבדים [יחידת עיבוד מרכזית]; תוכנות מחשב

מוקלטות; מכשירים נגד הפרעות [חשמליים]; מכשיר תקשורת
אופטי; חוטי טלפון; אנטנות; משדר אותות חשמליים; מכשיר
תקשורת פנים; מודמים; מכשיר גל נושא; ציוד עבור רשת

חשמל [חוטים, כבלים]; חוטים מגנטיים; כבלים קואקסיאליים;
תגים לזיהוי יצרני חוטים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 117230/11/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227119 מספר סימן

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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.

כ"ג כסלו תשע"א - 117330/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227128 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for data communication, 
satellite communication and telecommunication; 
apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision) and teaching; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, images or lights; data carriers, data 
processing equipment, computers, computer 
programs, peripheral equipment for computers; 
optical apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for monitoring of telecommunication 
networks and data communication networks; 
installation apparatus and instruments for data 
communication networks and telecommunication 
networks; batteries; electronic components; electrical 
and optical cables, electrical wires; base stations; 
radar equipment, ciphering equipment, crypto-aid 
equipment, display equipment, scanner equipment; 
aerials; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
all included in class 9.

התקנים ומכשירים עבור תקשורות נתונים לוויינים
וטלקומיוניקציה; התקנים ומכשירים עבור שקילה, מדידה,

איתות, בדיקה (פיקוח) והוראה; התקנים עבור הקלטה, העברה
או שחזור של קול, דמויות או אורות; נושאי נתונים, ציוד עיבוד
נתונים, מחשבים, תוכניות מחשב, ציוד היקפי עבור מחשבים;
התקנים ומכשירים אופטיים; התקנים ומכשירים עבור השגחה
של רשתות טלקומיוניקציה ורשתותו תקשורת נתונים; התקני
ומכשירי התקנה עבור רשתות תקשורת נתונים ורשתות

טלקומיוניקציה; סוללות; רכיבים אלקטרוניים; כבלים חשמליים
ואופטיים, תיילים חשמליים; תחנות בסיס; ציוד ראדאר, ציוד
הצפנה, ציוד עזר נסתר, ציוד תצוגה, ציוד סקירה; אנטנות;

חלקים ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים
בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 117430/11/2010



Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

כ"ג כסלו תשע"א - 117530/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227129 מספר סימן

Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, refrigerating and ventilating; 
all included in class 11.

התקנים עבור חימום, קירור ואוורור; כולם כלולים בסוג 11.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 11 סוג: 11

כ"ג כסלו תשע"א - 117630/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227133 מספר סימן

Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely stationery, instructional and 
teaching material (except apparatus); periodicals, 
manuals, brochures, business cards; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes; bookbinding materials, 
photographs; all included in class 16.

דברי דפוס, דהיינו, צרכי כתיבה, חומרי לימוד והוראה (למעט
התקנים); כתבי עת, ספרי הדרכה, חוברות, כרטיסי עסקים;
נייר קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם כלולים

בסוגים אחרים; חומרי כריכת ספרים; צילומים; כולם כלולים
בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 117730/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227134 מספר סימן

Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

שירותי פרסום; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות
משרדיות; כולם כלולים בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 35 סוג: 35

כ"ג כסלו תשע"א - 117830/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227136 מספר סימן

Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Leasing (finance); included in class 36. שירותי החכרה (פיננסים); הכלולים בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 36 סוג: 36

כ"ג כסלו תשע"א - 117930/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227140 מספר סימן

Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair within 
telecommunication; all included in class 37.

שירותי התקנה, אחזקה ותיקון בתחום של טלקומיוניקציה; כולם
כלולים בסוג 37.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 37 סוג: 37

כ"ג כסלו תשע"א - 118030/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227141 מספר סימן

Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; granting disposal of 
databases and electronic registers within the areas of 
music, video, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, entertainment and arts and leisure 
via communications networks; consultancy services 
within the data communication area, the satellite 
communication area and the telecommunication 
area, all included in class 38.

שירותי טלקוניוניקציה; הענקת פריסה של מאגרי נתונים
ורישומים אלקטרוניים בתחומים של מוזיקה, וידאו, רדיו,

טלוויזיה, חדשות, פעילויות ספורט, משחקים, אירועי תרבות,
בידור ואומנויות ופנאי באמצעות רשתות תקשורת;  שירותי יעוץ

בתחום של תקשורת נתונים, תקשורת לוונים ובתחום
טלקומיוניקציה; כולם כלולים בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 38 סוג: 38

כ"ג כסלו תשע"א - 118130/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227142 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education within the data communication area, 
satellite communication area and telecommunication 
area, providing of training, conferences, seminars, 
congresses, correspondence courses; information 
services within the areas of music, video, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, 
entertainment and arts and leisure via 
communications networks in the form of audio, video, 
graphics, text and other multimedia; all included in 
class 41.

חינוך בתחום תקשורת נתונים, תקשורת לווינים ובתחום
טלקומיוניקציה, הענקה של אימונים, ועידות, סמינרים,

קונגרסים, שיעורי התכתבות; שירותי מידע בתחום של מוזיקה,
וידאו, רדיו, טלוויזיה, חדשות, אירועי ספורט, בידור ואומנויות
ופנאי באמצעות רשתות תקשורות בצורה של אודיאו, וידאו,
גראפיות, טקסט ומולטימדיה אחרת; כולם נכללים בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 118230/11/2010



Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

כ"ג כסלו תשע"א - 118330/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227143 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research within physics, chemistry and engineering; 
programming of computer equipment, leasing of data 
processing equipment; customer services, namely 
technical analysis and consultation; consultancy 
services within computer diagnostic services; remote 
and/or on-site monitoring of computer systems, all in 
the field of data communication, satellite 
communication and telecommunication; all included 
in class 42.

מחקר בתחום של פיסיקה, כימיה והנדסה; תכנות של ציוד
מחשב, החכרה של ציוד עיבוד נתונים; שירותי לקוח, דהיינו
אבחון ויעוץ טכניים; שירותי יעוץ בתחום של שירותי אבחון
מחשב; השגחה מרחוק ו/או באתר של מערכות מחשב, כולם
בתחום של תקשורת נתונים, תקשורת לווינים וטלקומיוניקציה;

כולם כלולים בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 118430/11/2010



Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

כ"ג כסלו תשע"א - 118530/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227146 מספר סימן

Owners

Name: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
(PUBL)

Address: Stockholm, S-126 25, Sweden

Identification No.: 1339

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; licensing of 
computer software and of products and services 
within the field of entertainment; all included in class 
45.

החכרה של קניין רוחני; החכרה של תוכנות ומוצרי מחשב
ושירותים בתחום של בידור; כולם כלולים בסוג 45.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Sweden, 27/08/2009 שבדיה, 27/08/2009

Class: 45 סוג: 45

כ"ג כסלו תשע"א - 118630/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227148 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential 
oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial 
lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting 
wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand 
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; 
lip gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; all included 
in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים;
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק;
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף,
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי
קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקת פידור; תמציות
שמנים לשימוש אישי;  עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; עפרונות
לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; מסיכות
לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי ניחוחות

לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; מייצבי שיער;
שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמי שיער; תרסיס לשיער; קרם
לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים להגנה מפני
יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; סבונים נוזליים;

איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח הציפורניים; ברק
לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה לציפורניים; בושם; מוצרי

טיפוח שאינם רפואיים; בושם; תערובת בשמים; ניחוחות לחדר;
קרמים לגילוח; סבון לעור; אבקות טלק; מי טואלט; קרמים
לעור; קרם לחות לעור; משחת שיזוף מגנה; מגן שמש;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 118730/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227151 מספר סימן

TANGLED

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio cassette recorders; audio cassette players; 
audio cassettes; audio discs; audio recordings; audio 
and video recordings; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-
ROM drives (as part of the computer); CD-ROM 
writers (as part of the computer); cellular telephones; 
cellular telephone accessories; cellular telephone 
cases; chips containing musical recordings; face 
plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; compact discs; computer 
game programs; computer game cartridges and 
discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; 
digital video and audio players; DVDs; DVD players; 
DVD recorders; digital versatile discs; digital video 
discs; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9.

מקליטי קלטות אודיו; נגני קלטות אודיו; קלטות אודיו; תקליטורי
אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי אודיו;

;CD-ROM's ;משקפות; מחשבונים; מצלמות וידיאו; מצלמות
CD-ROM's (כחלק מהמחשב); כתבני CD-ROM's כונני
(כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים לטלפונים
סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים המכילים

הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים;
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב;
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים;
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו

דיגיטאליים;D.V.D ; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; ארגוניות
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; אוזניות;

מכונות קריוקי; מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק
מהמחשב); פדים לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות;
איתוריות; מערכות סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים;
מדפסות; מכשירי רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות;
מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו;

מחסניות למשחקי וידיאו; תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות
וידיאו; טלפוני וידיאו; הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי;

מסעדים לפרק כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים
כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 118830/11/2010



Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 118930/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227155 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all included in class 28.

משחקי כושר פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים;
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל;

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים;

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף;
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צעצועי זריקת דיסק;
בובות; ביגוד לבובות; אביזרים לבובות; מערכות משחק

לבובות; צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר כיחידה עבור
משחקי קלפים; ציוד דייג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי

גולף; יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים;
דיסקוס להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה;

עפיפונים; פעלולי קסם; גולות; משחקי פעולה ידניים; צעצועים
מכאניים; צעצועי תיבות נגינה; צעצועים מוזיקליים; משחקי

סלון; הפתעות מסיבה בצורת צעצועים קטנים; משחקי מסיבה;
קלפי משחק; צעצועים ממולאים; כדורי אגרוף; בובות יד;

גלגיליות; כדורי גומי; גלגשת; סנובורד; כדורי פתיתי שלג; כדורי
רגל; סביבונים; צעצועי לחיצה; צעצועים ממולאים; שולחנות

טניס שולחן; משחקי מטרה; דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים
של דמויות פעולה; מערכות צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי
מוביילים; רכבי צעצוע; קורקינט צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות
יצירה של צעצועים; דמויות צעצוע; קופות צעצוע; משאיות
צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; צעצועים בעלי

מתיחת קפיץ; יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג כסלו תשע"א - 119030/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227156 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף;
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות;
כובעים; כיסוים המוצמדים לחגורה; סינרי מטלית; מעילים;

שמלות; כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות
חג המולד; כובעים; רצועות יד; כיסויי ראש; גרביים; בגדי

תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף;
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה;

אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; תחתוני; חולצות פולו; פונצ'ו;
כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; חצאיות;
מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; גרביים; גרבי
ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; חליפות שחייה;
גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; רצועות מותן;

הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג כסלו תשע"א - 119130/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227157 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bagels; bases for making milkshakes; biscuits; 
bread; breakfast cereal; preparations made from 
cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-
based snack bars; chewing gum; chocolate; 
chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; all included in class 30.

כעכים; בסיסים להכנת מילקשייק; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר;
תכשירים המיוצרים מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות;
סוכריות; קישוטי עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים
המבוססים על דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים
על שוקולד; משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה;
ממתקים; עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים;
כריכי מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים
קפואים; ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז;

יוגורט קפוא; דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז;
מאפינס; חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת

פנקייק; פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן;
בייגלה; רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות
פירות; תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 119230/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227158 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed 
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children’s 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; 
cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains; 
fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; 
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk 
blankets; table linen; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; כפפות ברביקיו; כלי אמבט; מגבות
אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; מצעים

למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי כותנה;
שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים מבד;

דגלונים מבד; שמיכות; מגני עריסה; וילונות; דגלי בד; דגלוני
לבד; מגבות גולף; מגבות ידיים; ממחטות; מגבות ברדס; כלי
בית למיטה; מגבות מטבח; כפפות תנור; מארזי כריות; כיסויי
כריות; מחזיקי סירים; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות
משי; אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן

מבד; כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; הנכללים
כולם בסוג 24.

כ"ג כסלו תשע"א - 119330/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227159 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit 
preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; milk 
beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins; soup; soup mixes; sweetened gelatin 
desserts; yogurt; all included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות
מסוכרים; שוקולד חלב; מוצרי חלב לא כולל גלידה, קרח חלב
ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; יוגורטים לשתייה;
ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, עוף או ירקות;
שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; ריבות;

מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; אגוזים;
חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל מבוססים על תפוחי אדמה;
אבקת חלב; צימוקים; תערובת חטיפים המכילים בעיקר פירות
מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים מעובדים; מרק; תערובות מרק;

קינוחי ג'לטין ממותקים; יוגורט; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג כסלו תשע"א - 119430/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227160 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות;
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות;
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 119530/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227161 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

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 תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה
והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; הפקת תכניות
בידור ותכניות אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה,
כבלים, לוויין, מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי
מחשב ואמצעים אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות
ומידע באמצעות רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה
פארק ופארק נושא; שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או
המתייחסים לפארקי נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות;
הפקות תיאטרון; שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.

כ"ג כסלו תשע"א - 119630/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227169 מספר סימן

POCKETCLOUD

Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

Address: 3471 N. First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 68820

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, computer software for allowing 
interaction between multiple processing devices, 
namely, accessing, processing, translating and 
communicating information between multiple 
processing devices, namely, telephones, mobile 
telephones, personal digital assistants, smartphones, 
computers, laptop computers, handheld computers, 
server devices, portable computerized devices, 
namely, portable media players; all included in class 
9.

חומרות מחשב, תוכנות מחשב המאפשרות אינטראקציה בין
מתקני עיבוד רבים, דהיינו מתן גישה, עיבוד, תרגום ותקשורת
של מידע בין מתקני עיבוד רבים, דהיינו מכשירי טלפון,  מכשירי

טלפון ניידים, עזרים דיגיטליים אישיים, טלפונים חכמים,
מחשבים, מחשבים נשאים, מחשבי כף היד, מתקני שרת,

מתקנים ממוחשבים ניידים, דהיינו, מנגני מצע דיגיטליים; כולם
כלולים בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/08/2009 ארה"ב, 11/08/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 119730/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227170 מספר סימן

POCKETCLOUD

Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

Address: 3471 N. First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 68820

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, providing 
interaction between multiple processing devices for 
accessing, processing, translating and 
communicating information between multiple 
processing devices, namely, telephones, mobile 
telephones, personal digital assistants, smartphones, 
computers, laptop computers, handheld computers, 
server devices, portable computerized devices, 
namely, portable media players; all included in class 
38.

שירותי טלקומיוניקציות, דהיינו הענקת אינטראקציה בין מתקני
עיבוד רבים עבור מתן גישה, עיבוד, תרגום ותקשורת של מידע
בין מתקני עיבודה רבים, דהיינו מכשירי טלפון, מכשירי טלפון
ניידים, עזרים דיגיטליים אישיים, טלפונים חכמים, מחשבים,
מחשבים נשאים, מחשבי כף היד, מתקני שרת, מתקנים

ממוחשבים ניידים, דהיינו, מנגני מצע דיגיטליים; כולם כלולים
בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/08/2009 ארה"ב, 11/08/2009

Class: 38 סוג: 38

כ"ג כסלו תשע"א - 119830/11/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227171 מספר סימן

POCKETCLOUD

Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

Address: 3471 N. First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 68820

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely acting as an application 
service provider in the field of online computer 
software for allowing interaction between multiple 
processing devices, namely, accessing, processing, 
translating, and communicating information between 
multiple processing devices, namely, telephones, 
mobile telephones, personal digital assistants, 
smartphones, computers, laptop computers, 
handheld computers, server devices, portable 
computerized devices, namely, portable media 
players; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו פעולה של מעניק שירות יישומי בתחום
של תוכנות מחשב בזמן אמיתי המאפשרות אינטראקציה בין
מתקני עיבוד רבים, דהיינו מתן גישה, עיבוד, תרגום ותקשורת
של מידע בין מתקני עיבוד רבים, דהיינו מכשירי טלפון, מכשירי

טלפון ניידים, עזרים דיגיטליים אישיים, טלפונים חכמים,
מחשבים, מחשבים נשאים, מחשבי כף היד, מתקני שרת,

מתקנים ממוחשבים ניידים, דהיינו, מנגני מצע דיגיטליים; כולם
כלולים בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/08/2009 ארה"ב, 11/08/2009

Class: 42 סוג: 42

כ"ג כסלו תשע"א - 119930/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227193 מספר סימן

צרומול

Owners

Name: Thornton & Ross Limited

Address: Linthwaite, Near Huddersfield, United Kingdom

Identification No.: 54862

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ear drops being pharmaceutical preparations; all 
included in class 5.

טיפות אוזניים שהם תכשירים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 120030/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227194 מספר סימן

CERUMENOL

Owners

Name: Thornton & Ross Limited

Address: Linthwaite, Near Huddersfield, United Kingdom

Identification No.: 54862

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ear drops being pharmaceutical preparations; all 
included in class 5.

טיפות אוזניים שהם תכשירים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 120130/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227214 מספר סימן

Owners

Name: TELEWAY INDUSTRIAL LTD

Address: 5F, Block 40, Majialong Industrial Area, 
Shenzhen, Nanshan District, People's Republic of China

Identification No.: 800973

TELEWAY INDUSTRIAL 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer keyboards; cabinets for loudspeakers; 
radios; sound transmitting apparatus; galvanic cells; 
battery chargers; computer remote control apparatus; 
mouse (data processing equipment); remote 
controllers for mp3 players; amusement apparatus 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; all included in class 9.

לוחות מקשים למחשב;  תאי אחסון עבור רמקולים; מכשירי
רדיו; מכשיר להעברת קול; תאים גלוניים; מטענים לסלולות;
מכשיר לשליטה מרחוק במחשב; עכבר למחשב (ציוד לעיבוד
מידע); מכשירים לשליטה מרחוב עבור מכשירי MP3; מכשיר
בידור המותאם לשימוש עם תצוגת מסך או תצוגת מוניטור

חיצונית; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 120230/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227223 מספר סימן

Owners

Name: Columbia Sportswear Company

Address: 14375 NW Science Park Drive, Portland, 
Oregon, U.S.A.

Identification No.: 35160

(Oregon Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services; on-line retail store services; all 
included in class 35.

שירותי חנות קימעונאית; שירותי חנות קימעונאית מקוונים;
נכללים כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 120330/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227224 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumes, soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, בשמים, סבונים, תרחיצים לשיער, שמנים
אתריים, מוצרי אמבט, מוצרי רחצה; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 120430/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227226 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Kurtosh The Hungarian Patisserie Ltd. שם: קיורטוש המאפה ההונגרי בע"מ

Address: 38 Granit St., Shaarei Tikva, Israel כתובת : רח' גרניט 38, שערי תקווה, ישראל

Identification No.: 514110600מספר זיהוי: 514110600

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Aboud, Adv.

Address: 6  Zvi Ishai St., Yehud, 56267, Israel

שם: חיים עבוד, עו"ד

כתובת : רח' צבי ישי 6, יהוד, 56267, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast 
and baking powder; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים,
גלידות; דבש; נופת; שמרים ואבקת אפיה; הנכללים כולם בסוג

.30

כ"ג כסלו תשע"א - 120530/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227228 מספר סימן

retarDEX

Owners

Name: Periproducts Limited

Address: 262-270 Field End Road, Ruislip, Middlesex, 
HA4 9NB, United Kingdom

Identification No.: 800979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toothpaste, dentifrices and mouthwashes; non-
medicated preparations for the care of the teeth, 
mouth and oral cavity; preparations and substances 
for moisturising the mouth and oral cavity; breath 
fresheners; oral hygiene preparations; dental rinses; 
preparations for cleaning dentures; all included in 
class 3.

משחת שיניים, אבקות שיניים ושטיפות פה; תכשירים לא-
תרופתיים לטיפול בשיניים, פה ובית הבליעה; תכשירים

וחומרים ללחלוח הפה ובית הבליעה; מרענני נשימה; תכשירים
לגהות הפה; שטיפות דנטליות; תכשירים לניקוי שיניים

תותבות; הכל כלול בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 120630/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227229 מספר סימן

ELEMENT 14

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services relating to the sale of electrical and 
electronic apparatus, namely testing and measuring 
apparatus and apparatus for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, electrical and electronic components, 
namely amplifiers, comparators, electronic circuits, 
electronic transistors, memory apparatus, micro 
processors, oscillators, sensor apparatus (other than 
for medical use) and wireless apparatus ; all included 
in class 35

שירותי קמעונאות הנוגעים למכירת מכשירים חשמליים
ואלקטרוניים, שהם, מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, שהם
מכשירים לשימוש בבדיקה ובמדידה ומכשירים להובלה,

הפיכה, צבירה, וויסות, או פיקוח על חשמל, רכיבים חשמליים
ואלקטרוניים, שהם מגברים, משווי זרמים חשמליים, מעגליים
חשמליים, רכיבים אלקטרוניים להגברת מתח, התקני זיכרון,
מיקרו מעבדים, מתנדים, התקני חישה (שאינם לשימוש רפואי)

ומכשירים אלחוטיים; הנכללים כולם בסוג 35

כ"ג כסלו תשע"א - 120730/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227230 מספר סימן

ELEMENT 14

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; transmission of messages and 
images; providing online facilities for transmitting 
messages and networking ; all included in class 38

תקשורת רחק (טלקומוניקציה); שידור מסרים ותמונות; אספקת
מתקנים מקוונים לשידור מסרים ותמונות  ; הנכללים כולם בסוג

38

כ"ג כסלו תשע"א - 120830/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227231 מספר סימן

ELEMENT 14

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic apparatus, namely testing 
and measuring apparatus and apparatus for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, electrical and 
electronic components, namely amplifiers, 
comparators, electronic circuits, electronic 
transistors, memory apparatus, micro processors, 
oscillators, sensor apparatus (other than for medical 
use) and wireless apparatus; all included in class 9

מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, שהם מכשירים לשימוש
בבדיקה ובמדידה ומכשירים להובלה, הפיכה, צבירה, וויסות, או

פיקוח על חשמל, רכיבים חשמליים ואלקטרוניים, שהם
מגברים, משווי זרמים חשמליים, מעגליים חשמליים, רכיבים
אלקטרוניים להגברת מתח, התקני זיכרון, מיקרו מעבדים,
מתנדים, התקני חישה (שאינם לשימוש רפואי) ומכשירים

אלחוטיים; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 120930/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227232 מספר סימן

ELEMENT 14

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Provision of on-line electronic publications; all 
included in class 41

אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 121030/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227233 מספר סימן

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic apparatus, namely testing 
and measuring apparatus and apparatus for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, electrical and 
electronic components, namely amplifiers, 
comparators, electronic circuits, electronic 
transistors, memory apparatus, micro processors, 
oscillators, sensor apparatus (other than for medical 
use) and wireless apparatus; all included in class 9

מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, שהם מכשירים לשימוש
בבדיקה ובמדידה ומכשירים להובלה, הפיכה, צבירה, וויסות, או

פיקוח על חשמל, רכיבים חשמליים ואלקטרוניים, שהם
מגברים, משווי זרמים חשמליים, מעגליים חשמליים, רכיבים
אלקטרוניים להגברת מתח, התקני זיכרון, מיקרו מעבדים,
מתנדים, התקני חישה (שאינם לשימוש רפואי) ומכשירים

אלחוטיים; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ג כסלו תשע"א - 121130/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227234 מספר סימן

ELEMENT 14

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research, design and development for others in the 
field of electronics and electronic engineering; 
consultancy services related thereto; all included in 
class 42

שירותי מחקר, עיצוב ופיתוח עבור אחרים בתחום
האלקטרוניקה והנדסת אלקטרוניקה; שירותי ייעוץ הנוגעים

לתחומים אלו;  הנכללים כולם בסוג 42

כ"ג כסלו תשע"א - 121230/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227235 מספר סימן

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research, design and development for others in the 
field of electronics and electronic engineering; 
consultancy services related thereto; all included in 
class 42

שירותי מחקר, עיצוב ופיתוח עבור אחרים בתחום
האלקטרוניקה והנדסת אלקטרוניקה; שירותי ייעוץ הנוגעים

לתחומים אלו; הנכללים כולם בסוג 42

כ"ג כסלו תשע"א - 121330/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227236 מספר סימן

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Provision of on-line electronic publications; all 
included in class 41

אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג כסלו תשע"א - 121430/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227237 מספר סימן

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services relating to the sale of electrical and 
electronic apparatus, namely testing and measuring 
apparatus and apparatus for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, electrical and electronic components, 
namely amplifiers, comparators, electronic circuits, 
electronic transistors, memory apparatus, micro 
processors, oscillators, sensor apparatus (other than 
for medical use) and wireless apparatus. ; all 
included in class 35

שירותי קמעונאות הנוגעים למכירת מכשירים חשמליים
ואלקטרוניים, שהם, מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, שהם
מכשירים לשימוש בבדיקה ובמדידה ומכשירים להובלה,

הפיכה, צבירה, וויסות, או פיקוח על חשמל, רכיבים חשמליים
ואלקטרוניים, שהם מגברים, משווי זרמים חשמליים, מעגליים
חשמליים, רכיבים אלקטרוניים להגברת מתח, התקני זיכרון,
מיקרו מעבדים, מתנדים, התקני חישה (שאינם לשימוש רפואי)

ומכשירים אלחוטיים; הנכללים כולם בסוג 35

כ"ג כסלו תשע"א - 121530/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227238 מספר סימן

Owners

Name: Premier Farnell Plc

Address: Farnell House, Forge Lane,, Leeds, West 
Yorkshire, LS12 2NE, United Kingdom

Identification No.: 800978

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications ; provision of on-line electronic 
publications; all included in class 38

תקשורת רחק (טלקומוניקציה) ;  שידור מסרים ותמונות;
אספקת מתקנים מקוונים לשידור מסרים ותמונות הנכללים

כולם בסוג 38

כ"ג כסלו תשע"א - 121630/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227243 מספר סימן

GOJO

Owners

Name: Gojo Industries, Inc.

Address: One Gojo Plaza, Akron, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 18350

(Ohio 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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Heavy-duty hand cleaning preparations, hand soap, 
cream-type hand cleaner, lotion-type skin cleaner, 
barrier body cream and lotion, lotion-type body soap, 
hand cream, shampoos and body washes, towelettes 
impregnated with hand cleaning substances and refill 
cartridges therefore; all included in class 3.

תכשירי ניקיון ידיים רבי-עוצמה, סבון ידיים, מנקה ידיים מסוג
קרם, מנקה עור מסוג תחליב, קרם ותחליב הגנה לגוף, סבון
גוף מסוג תחליב, קרם ידיים, שמפו ותרחיצי גוף, מטליות
ספוגות עם חומרי ניקיון ידיים ומחסניות מילוי מחדש עבורן;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 121730/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227244 מספר סימן

MARIN

Owners

Name: Marin Mountain Bikes, Inc.

Address: 265 Bel Marin Keys Blvd., Novato, CA 94949, 
U.S.A.

Identification No.: 800974

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; all included in class 12. אופניים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 121830/11/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227245 מספר סימן

Owners

Name: Hytera Communications Co., Ltd.

Address: NanShan District, Shenzhen, People's Republic 
of China

Identification No.: 59208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone apparatus; Transmitters of electronic 
signals; Intercommunication apparatus; Walkie-
talkies; Processors (central processing units); 
Integrated circuits; Galvanic cells; Battery chargers; 
Semiconductors; all included in class 9.

התקני טלפון; משדרים של אותות אלקטרוניים; התקני תקשורת
פנים; ווקי-טוקי; מעבדים (יחידות עיבוד מרכזיות); מעגלים

משולבים; תאים מחשמלים; מטעני בטריות; מוליכים למחצה;
הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 121930/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227247 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; all included in class 31. מזון לחיות מחמד; הכל כלול בסוג 31.

כ"ג כסלו תשע"א - 122030/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227248 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; all included in Class 31. מזון לחיות מחמד; הכל כלול בסוג 31.

כ"ג כסלו תשע"א - 122130/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227250 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; all included in class 31 מזון לחיות מחמד; הכל כלול בסוג 31.

כ"ג כסלו תשע"א - 122230/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227251 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; all included in class 31. מזון לחיות מחמד; הכל כלול בסוג 31.

כ"ג כסלו תשע"א - 122330/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227252 מספר סימן

NEXUS ONE

Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; mobile peripherals all included in 
class 9.

טלפונים ניידים; ציוד היקפי נייד; הנכללים כולם בסוג 9

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 12/10/2009, No. 77891022 ארה"ב, 12/10/2009, מספר 77891022

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; mobile peripherals. טלפונים ניידים הנכללים כולם בסוג 9 .

כ"ג כסלו תשע"א - 122430/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227258 מספר סימן

SOLTAM

Ownersבעלים

Name: SOLTAM SYSTEMS LTD. שם: סולתם מערכות בע"מ

Address: 132 Menahem Begin St., Tel Aviv, Azrieli 
Center, The Round Bilding, Israel

כתובת : רחי מנחם בגין 132, תל אביב, מגשלי עזריאלי, מגדל
העגול, ישראל

Identification No.: 520043258מספר זיהוי: 520043258

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Weapon: ammunition and bullets; explosives; 
fireworks; all included in class 13.

תחמושת וקליעים; חמרי נפץ; זיקוקים די-נור; הנכללים כולם
בסוג 13.

כ"ג כסלו תשע"א - 122530/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227263 מספר סימן

סולתם

Ownersבעלים

Name: SOLTAM SYSTEMS LTD. שם: סולתם מערכות בע"מ

Address: 132 Menahem Begin St., Tel Aviv, Azrieli 
Center, The Round Bilding, Israel

כתובת : רחי מנחם בגין 132, תל אביב, מגשלי עזריאלי, מגדל
העגול, ישראל

Identification No.: 520043258מספר זיהוי: 520043258

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Weapon: ammunition and bullets; explosives; 
fireworks; all included in class 13.

תחמושת וקליעים; חמרי נפץ; זיקוקים די-נור; הנכללים כולם
בסוג 13.

כ"ג כסלו תשע"א - 122630/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227264 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SOLTAM SYSTEMS LTD. שם: סולתם מערכות בע"מ

Address: 132 Menahem Begin St., Tel Aviv, Azrieli 
Center, The Round Bilding, Israel

כתובת : רחי מנחם בגין 132, תל אביב, מגשלי עזריאלי, מגדל
העגול, ישראל

Identification No.: 520043258מספר זיהוי: 520043258

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Weapons: ammunition and bullets; explosives; 
fireworks; all included in class 13.

תחמושת וקליעים; חמרי נפץ; זיקוקים די-נור; הנכללים כולם
בסוג 13.

כ"ג כסלו תשע"א - 122730/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227265 מספר סימן

סולתם מערכות

Ownersבעלים

Name: SOLTAM SYSTEMS LTD. שם: סולתם מערכות בע"מ

Address: 132 Menahem Begin St., Tel Aviv, Azrieli 
Center, The Round Bilding, Israel

כתובת : רחי מנחם בגין 132, תל אביב, מגשלי עזריאלי, מגדל
העגול, ישראל

Identification No.: 520043258מספר זיהוי: 520043258

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Weapon: ammunition and bullets; explosives; 
fireworks; all included in class 13.

תחמושת וקליעים; חמרי נפץ; זיקוקים די-נור; הנכללים כולם
בסוג 13.

כ"ג כסלו תשע"א - 122830/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227266 מספר סימן

Owners

Name: Fujitsu Technology Solutions Intellectual 
Property GmbH

Address: Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munchen, 
Germany

Identification No.: 800981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Finance; financial analyses; consulting, research, 
and information services with regard to finance; 
valuation services for financial concerns; all 
aforementioned services for the IT projects group; all 
included in class 36.

פיננסים; ניתוחים פיננסיים; יעוץ, מחקר, ושירותי מידע בנוגע
לפיננסים; שירותי הערכה לעניינים פיננסיים; כל השירותים
הנזכרים לעיל לקבוצת פרויקטי IT; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 122930/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227268 מספר סימן

Owners

Name: Fujitsu Technology Solutions Intellectual 
Property GmbH

Address: Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munchen, 
Germany

Identification No.: 800981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Repair, maintenance, and installation of data system 
equipment (hardware) and network systems; all 
included in class 37.

תיקון, תחזוקה, והתקנה של ציוד מערכת נתונים (חמרה)
ומערכות רשת; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג כסלו תשע"א - 123030/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227269 מספר סימן

ELECTRO

Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, U.S.A.

Identification No.: 86

(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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, סוכריות מנטה,
סוכריות ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג כסלו תשע"א - 123130/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227270 מספר סימן

Owners

Name: Fujitsu Technology Solutions Intellectual 
Property GmbH

Address: Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munchen, 
Germany

Identification No.: 800981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

General management of the IT projects group; 
business management of the IT projects group; 
organizational consulting of the IT projects group; all 
included in class 35.

ניהול כללי של קבוצת פרויקטי IT; ניהול עסקי של קבוצת
פרויקטי IT; יעוץ ארגוני של קבוצת פרויקטי IT; הנכללים כולם

בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 123230/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227272 מספר סימן

Owners

Name: Fujitsu Technology Solutions Intellectual 
Property GmbH

Address: Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munchen, 
Germany

Identification No.: 800981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; transmission of messages and 
images in connection with narrowband (in particular 
PCs with modems) and broadband online media; 
provision of telephone services, teletext services, 
communications via computer terminals, and 
transmission of data, text, sound and images; 
computer-aided transmission of messages and 
images; leasing of access time to computer 
networks; all included in class 38.

תקשורות רחק; העברת מסרים ודמויות בהקשר למדיה מקוונת
של פס צר (במיוחד מחשבים אישיים עם מודמים) ופס רחב;
אספקת שירותי טלפון, שירותי טלטקסט, תקשורות דרך מסופי
מחשב, והעברה של נתונים, טקסט, צליל ודמויות; העברה
בעזרת מחשב של הודעות ודמויות; השכרה של זמן גישה

לרשתות מחשב; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג כסלו תשע"א - 123330/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227273 מספר סימן

CARWINGS

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical communication apparatus and instruments; 
electronic machines and instruments and their parts 
and fittings; navigation systems by GPS for vehicles 
and their parts and fittings; data transmitters and 
receivers equipped with automobiles; vehicle driving 
training simulators; vehicle breakdown warning 
triangles; cigar lighters for automobiles; 
cinematographic films; slide films and transparencies; 
data media recorded with contents of publications; 
diver's apparatus; video game apparatus for personal 
use; Vehicular telematics apparatus; Time recording 
apparatus; Timers for automatic apparatus; Timers 
for switching on electrical devices at pre-programmed 
times; Remote control mechanisms; Batteries and 
cells;  Battery charge indicators and monitors; Battery 
chargers; Power  distribution or control machines and 
apparatus; Electricity distribution boxes; Rotary 
converters; Inverters; Phase modifiers; Chargers; 
Transformers (electricity); Electric wires and cables; 
electrical communication apparatus and instruments; 
Charge completion automatic notification apparatus; 
Navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); Not-yet-inserted charge plug notification 
apparatus; Electronic machines, apparatus; 
Integrated circuits; Electric circuits; Computers; 
Computer software; Computer programs; Remote 
control systems for recharging; Electrodes; Magnets; 
all included in class 9.

מכשירים וכלי תקשורת חשמליים; מכונות וכלים אלקטרוניים
וחלקיהם ואביזריהם; מערכות ניווט ב-GPS לכלי רכב וחלקיהם
ואביזריהם; משדרים ומקלטי נתונים שמיועדים כציוד למכוניות;
סימולטורים להדרכת נהיגה בכלי רכב; משולשי אזהרה של

התמוטטות כלי רכב; מציתי סיגרים למכוניות; סרטים
סינמטוגרפיים; סרטי שקופיות ושקופיות; מדיית נתונים

המוקלטים עם תכני פרסומים; מכשירי צוללן; מכשירי משחק
וידיאו לשימוש אישי; מכשירי טלמטיקס של כלי רכב; מכשירי
הקלטת זמן; קוצבי זמן למכשירים אוטומטיים; קוצבי זמן
להפעלה של התקנים חשמליים בזמנים מתוכנתים-מראש;
מנגנוני שליטה מרחוק; סוללות ותאים; מחוונים וצגי טעינת

סוללות; מטעני סוללות; מכשירים ומכונות להפצה או בקרה של
כוח; תיבות הפצת חשמל; ממירים סובבים; מהפכים; משני

פזה; מטענים; שנאים (חשמל); חוטים וכבלי חשמל; מכשירים
וכלי תקשורת חשמליים;  מכשירי הודעה אוטומטית בגמר
הטעינה; מכשירי ניווט לכלי רכב (מחשבים מובנים); מכשירי

הודעה על אי הכנסת תקע המטען; מכונות, מכשירים
אלקטרוניים; מעגלים משולבים; מעגלים חשמליים; מחשבים;
תוכנת מחשב; תוכניות מחשב; מערכות שליטה רחוקה לטעינה

מחדש; אלקטרודות; מגנטים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 123430/11/2010



Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 123530/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227274 מספר סימן

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles (including electric vehicles), 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefore, tractors, anti-theft alarms for vehicles, 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in class 12.

כלי רכב (כולל כלי רכב חשמליים) , מכוניות, כרכרות, משאיות,
טנדרים, רכבים לתועלת ספורט, אוטובוסים, רכבים לפנאי

(RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, משאיות משא, משאיות
מלגזה, וטרקטורים גוררים (טרקטורים), וחלקים ואביזרים

מבניים עבורם, טרקטורים, אזעקות נגד גניבה לרכבים, טלאי
גומי דביקים לתיקון צינורות או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 123630/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227275 מספר סימן

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles (including electric vehicles), 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefore, tractors, anti-theft alarms for vehicles, 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in class 12.

כלי רכב (כולל כלי רכב חשמליים) , מכוניות, כרכרות, משאיות,
טנדרים, רכבים לתועלת ספורט, אוטובוסים, רכבים לפנאי

(RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, משאיות משא, משאיות
מלגזה, וטרקטורים גוררים (טרקטורים), וחלקים ואביזרים

מבניים עבורם, טרקטורים, אזעקות נגד גניבה לרכבים, טלאי
גומי דביקים לתיקון צינורות או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 123730/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227276 מספר סימן

Owners

Name: Fujitsu Technology Solutions Intellectual 
Property GmbH

Address: Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munchen, 
Germany

Identification No.: 800981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Analysis, planning, implementation, and provision of 
electronic networks in connection with narrowband 
(in particular PCs with modems) and broadband 
online media; analysis, planning, implementation, 
and provision of computer networks; computer 
software design; analysis, planning, implementation, 
and provision of computer databases; leasing of data 
processing installations; creation of data-processing 
programs; leasing of capacity on computer networks; 
analysis, planning, implementation, and provision of 
speech and data networks for businesses (corporate 
networks) and for consumers; leasing of data 
processing programs and individual program 
functions; provision of data processing programs via 
narrowband (in particular PCs with modems) and 
broadband online media; updating, analysis, design, 
development, installation, and maintenance of 
software; converting and restoring computer data; 
development of storage solutions; evaluation of third-
party IT projects; creation, evaluation, and 
implementation of IT projects; consulting in the field 
of IT projects; all included in class 42.

ניתוח, תכנון, יישום, ואספקה של רשתות אלקטרוניות בהקשר
למדיה מקוונת של פס צר (במיוחד מחשבים אישיים עם

מודמים) ופס רחב; ניתוח, תכנון, יישום, ואספקה של רשתות
מחשב; עיצוב תכנת מחשב; ניתוח, תכנון, יישום, ואספקה של
בסיסי נתונים של מחשבים; השכרה של התקני עיבוד נתונים;
יצירה של תוכניות עיבוד נתונים; השכרה של קיבולת ברשתות
מחשב; ניתוח, תכנון, יישום, ואספקה של רשתות דיבור ונתונים
לעסקים (רשתות תאגיד) ולצרכנים; השכרה של תוכניות עיבוד
נתונים ופונקציות תוכנית אינדיבידואליות; אספקה של תוכניות
עיבוד נתונים דרך מדיה מקוונת של פס צר (במיוחד מחשבים
אישיים עם מודמים) ופס רחב; עדכון, ניתוח, עיצוב, פיתוח,
התקנה, ותחזוקה של תכנה; המרה ושחזור של נתוני מחשב;
פיתוח של פתרונות אחסון; הערכת פרויקטי IT של צד שלישי;
יצירה, הערכה, ויישום של פרויקטי IT; יעוץ בתחום של פרויקטי

IT; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 123830/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227277 מספר סימן

Zero Emission Square

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles (including electric vehicles), 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefore, tractors, anti-theft alarms for vehicles, 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in class 12.

כלי רכב (כולל כלי רכב חשמליים) , מכוניות, כרכרות, משאיות,
טנדרים, רכבים לתועלת ספורט, אוטובוסים, רכבים לפנאי

(RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, משאיות משא, משאיות
מלגזה, וטרקטורים גוררים (טרקטורים), וחלקים ואביזרים

מבניים עבורם, טרקטורים, אזעקות נגד גניבה לרכבים, טלאי
גומי דביקים לתיקון צינורות או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 123930/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227278 מספר סימן

CARWINGS

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing information about events, festival, fire work 
exhibition; providing information about amusement 
facilities; providing information concerning planning, 
organization and opening of sports; providing 
information and news concerning sport competition 
results and/or match results; providing information 
concerning ski competition; providing news in 
connection with amusement events and sports; 
providing weekend leisure information; all included in 
class 41.

אספקת מידע לגבי אירועים, פסטיבל, תערוכת זיקוקים;
אספקת מידע לגבי מתקני שעשועים; אספקת מידע בקשר
לתכנון, ארגון ופתיחת ספורט; אספקת מידע וחדשות בקשר
לתוצאות תחרות ספורט ו/או תוצאת משחק; אספקת מידע

בקשר לתחרות סקי; אספקת חדשות בקשר לאירועי שעשועים
וספורט; אספקת מידע של פנאי סופשבוע; הנכללים כולם בסוג

.41

כ"ג כסלו תשע"א - 124030/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227279 מספר סימן

CARWINGS

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

News clipping services; Newspaper subscriptions 
(Arranging -) for others; Compilation of information 
into computer databases; Computer databases 
(Compilation of information into -); Computer 
databases (Systemization of information into -); 
Compilation of information and data; all included in 
class 35.

שירותי קטעי עיתונות; מינויים לעיתון (הסדרת -) לאחרים;
איסוף של מידע לתוך בסיסי נתונים של מחשב; בסיסי נתונים
של מחשב (איסוף של מידע לתוך - ); בסיסי נתונים של מחשב
(שיווט של מידע לתוך - ); איסוף של מידע ונתונים; הנכללים

כולם בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 124130/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227280 מספר סימן

CARWINGS

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of automobiles, electric 
vehicles, measuring or testing machines and 
instruments, power distribution or control machines 
and apparatus, rotary converters, inverters, chargers, 
batteries, cells, non-electric prime movers, parts of 
non-electric prime movers, starters for motors and 
engines, Alternative current motors (AC motors) and 
Direct current motors (DC motors) (not including 
those for land vehicles but including parts for AC 
motors and DC motors), AC generators and DC 
generators, power generators, electric wires or 
cables, telecommunication devices and apparatus, 
telephone apparatus, parts and accessories for 
telecommunication machines and apparatus, vehicle 
telematics systems, charge completion automatic 
notification apparatus, vehicle navigation system, 
electric machines and their parts, computers, remote 
control system, electrodes, magnetic cores, 
resistance wires, electrical communication apparatus 
and instruments; Car repair agencies; Providing 
information by computer networks concerning repair 
and maintenance of motor vehicles; all included in 
class 37.

תיקון ואחזקה של אוטומובילים, כלי רכב חשמליים, מכונות
וכלים למדידה או בחינה, מכונות ומכשירים להפצה או בקרה
של כוח, ממירים סובבים, מהפכים, מטענים, סוללות, תאים,
מניעים עיקריים לא-חשמליים, חלקים של מניעים עיקריים לא-
חשמליים, מתנעים למוטורים ומנועים, מוטורי זרם חליפין
(מוטורי AC) ומוטורי זרם ישיר (מוטורי DC) (לא כולל אלה
עבור כלי רכב יבשתיים אבל כולל חלקים למוטורי AC ומוטורי
DC), גנרטורי AC וגנרטורי DC, גנרטורי כוח, חוטים או כבלים
חשמליים, התקנים ומכשירי תקשורת רחק, מכשירי טלפון,
חלקים ואביזרים למכונות ומכשירי תקשורת רחק, מערכות

טלמטיקס לכלי רכב, מכשירי הודעה אוטומטית בגמר הטעינה,
מערכת ניווט כלי רכב, מכונות חשמליות וחלקיהם, מחשבים,
מערכת לשליטה רחוקה, אלקטרודות, ליבות מגנטיות, חוטי
התנגדות, מכשירים וכלי תקשורת חשמליים; סוכנויות תיקון

מכוניות; אספקת מידע ברשתות מחשב בקשר לתיקון ואחזקה
של כלי רכב מוטוריים; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג כסלו תשע"א - 124230/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227281 מספר סימן

CARWINGS

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing meteorological information; database 
reference services; weather forecast; Online 
provision of web-based applications; all included in 
class 42.

אספקת מידע מטאורולוגי; שירותי הפניות מבסיס נתונים; חיזוי
מזג האוויר; אספקה מקוונת של יישומים מבוססי-רשת;

הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 124330/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227282 מספר סימן

CARWINGS

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Traffic information; tour conducting and escorting; 
rental and leasing of bicycles; providing information 
concerning parking lot; providing news and 
information to drive a car; Railway transport; Car 
transport; vehicle-driving services; Car rental; Car 
leasing; Navigation services; Navigation advisory 
services; all included in class 39.

מידע לגבי תנועה; עריכה וליווי טיול; השכרה ושכירה של
אופניים; אספקת מידע בקשר למגרשי חניה; אספקת חדשות
ומידע לנהיגה במכונית; הובלה במסילת ברזל; הובלה במכונית;

שירותי נהיגה בכלי רכב; השכרת מכונית; שכירת מכונית;
שירותי ניווט; שירותי יעוץ ניווט; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג כסלו תשע"א - 124430/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227284 מספר סימן

CARWINGS

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing information about accommodation and 
lodgings; accommodation bureaux (brokering 
reservations for accommodation and lodgings); 
providing information about restaurant services; all 
included in class 43.

אספקת מידע לגבי מגורים ולינה; לשכות מגורים (תיווך הזמנת
מקומות למגורים ולינה); אספקת מידע לגבי שירותי מסעדה;

הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג כסלו תשע"א - 124530/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227285 מספר סימן

OXIACTION CRYSTAL WHITE

Owners

Name: Reckitt Benckiser N.V.

Address: Siriusdreef 14, Hoofddorp, 2132 WT, 
Netherlands

Identification No.: 41742

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; detergents; soaps; laundry starch; 
laundry blue; laundry preparations; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaners; 
shampoos; decalcifying and descaling preparations 
for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; חומרי
ניקוי; סבונים; עמילן המשמש לכביסה; כחול לכביסה; תכשירים
לכביסה; תכשירים לכביסה לשימוש בניקוי יבש; מנקי שטיחים;

שמפו; תכשירים להסרת אבנית ולהלבנה לשימוש במשק
הבית; מרככי בדים, תוספים לכביסה; תכשירים להסרת

כתמים; הנכללים כולם בסוג 3

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 17/08/2009, No. 
008493926

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/08/2009, מספר
008493926

Class: 3 סוג: 3

כ"ג כסלו תשע"א - 124630/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227286 מספר סימן

ACUDEL

Owners

Name: SOLVAY S.A.

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 41544

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic products and semi-processed synthetic 
resins, in the form of pellets, rods, sheets and plates; 
semi-finished elements made from plastic materials 
and synthetic resins; all included in class 17.

מוצרי פלסטיק ושרפים סינטטיים חצי מעובדים, בצורה של
גלולות, מקלות, גיליונות ופלטות; אלמנטים חצי מעובדים
העשויים מחלקי פלסטיק ושרפים סינטטיים; הנכללים כולם

בסוג 17.

כ"ג כסלו תשע"א - 124730/11/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227287 מספר סימן

ACUDEL

Owners

Name: SOLVAY S.A.

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 41544

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics 
for industrial use; all included in class 1.

שרפים מלאכותיים שאינם מעובדים, פלסטיק שאינו מעובד
לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 124830/11/2010



Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227290 מספר סימן

DURADEX

Owners

Name: SOLVAY S.A.

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 41544

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics 
for industrial use; all included in class 1.

שרפים מלאכותיים שאינם מעובדים, פלסטיק שאינו מעובד
לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג כסלו תשע"א - 124930/11/2010



Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227295 מספר סימן

Owners

Name: Airmate Electrical (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Huang Feng Ling Industrial Zone, Luozu 
Village, Shenzhen, People's Republic of China

Identification No.: 800982

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Bread toasters; coffee percolators, electric; cooking 
apparatus and installations; water heaters; 
refrigerating appliances and installations; air filtering 
installations; air reheaters; fans (air-conditioning); 
radiators, electric; laundry dryers, electric; sterilizers; 
bakers' ovens; hearths; electrically heated carpets; 
air purifying apparatus and machines; electric fans 
for personal use; cookers; all included in class 11.

טוסטרים ללחם; פרקולטרים לקפה, אלקטרוניים; התקני
ומתקני בישול; מחממי מים; כלי ומתקני קירור; מתקני סינון
אוויר; מחממי אויר; מאווררים (מיזוג-אוויר); רדיאטורים,
אלקטרוניים; מייבשי כביסה, אלקטרוניים; מחטאים; תנורי
אופים; מחממים; שטיחים מחוממים אלקטרונית; התקנים
ומכונות טיהור אוויר; מאווררים אלקטרוניים לשימוש אישי;

מבשלים; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג כסלו תשע"א - 125030/11/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227298 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Siro Clinpharm Israel Ltd שם: סירו קלינפארם ישראל בע"מ

Address: 10 Zarchin St, Raanana, Israel כתובת : רח' זרחין 10, רעננה, ישראל

Identification No.: 514151778מספר זיהוי: 514151778

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Doron, Tikotzky, Amir, Mizrahi, Adv. & Notary

Address:

שם: דורון, קלינפארם ישראל בע"מ

כתובת : רח' החילזון 12, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Medical, hygienic and scientific research, diagnostic 
services, clinical trial service providers; all included in 
class 42.

מחקרים רפואיים, הגיינים ומדעיים, שירותי אבחון, אספקת
שירותי ניסויים קליניים; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג כסלו תשע"א - 125130/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227300 מספר סימן

KAWASAKI

Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1 Higashi Kawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe shi, Hyogo, 650-8670, Japan

Identification No.: 69992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks; cases, detachable panniers for motorcycles; 
bags for attachment to motorcycle petrol tanks for the 
transportation of goods; pannier bags, travel bags, 
backpacks, briefcases; pouches; rucksacks; saddles; 
satchels, school bags, shopping bags, purses, 
wallets, notecases,  shoulder belts; umbrellas and 
covers therefor, parasols; tool bags; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; all included in class 18.

עור וחיקויים של עור וטובין העשויים מחומרים אלה ואשר אינם
נכללים בסוגים אחרים; מטענים; נרתיקים, סלים נתיקים עבור
אופנועים; תיקים עבור הצמדה למיכלי דלק של אופנוע עבור
ההובלה של טובין; תיקי סל, תיקי נסיעה, תיקי גב, תיקי

מסמכים; כיסונים; תרמילי גב; מושבים; מזוודות, ילקוטים, תיקי
קניה, חריטים, ארנקים, תיקי רשומות, חגורות כתף; מטריות
וכיסויים עבורן, שמשיות; תיקי כלי; חלקים ומתאמים עבור כל

הטובין דלעיל; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 125230/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227301 מספר סימן

KAWASAKI

Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1 Higashi Kawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe shi, Hyogo, 650-8670, Japan

Identification No.: 69992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג
.25

כ"ג כסלו תשע"א - 125330/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227302 מספר סימן

Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1 Higashi Kawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe shi, Hyogo, 650-8670, Japan

Identification No.: 69992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks; cases, detachable panniers for motorcycles; 
bags for attachment to motorcycle petrol tanks for the 
transportation of goods; pannier bags, travel bags, 
backpacks, briefcases; pouches; rucksacks; saddles; 
satchels, school bags, shopping bags, purses, 
wallets, notecases,  shoulder belts; umbrellas and 
covers therefor, parasols; tool bags; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; all included in class 18.

עור וחיקויים של עור וטובין העשויים מחומרים אלה ואשר אינם
נכללים בסוגים אחרים; מטענים; נרתיקים, סלים נתיקים עבור
אופנועים; תיקים עבור הצמדה למיכלי דלק של אופנוע עבור
ההובלה של טובין; תיקי סל, תיקי נסיעה, תיקי גב, תיקי

מסמכים; כיסונים; תרמילי גב; מושבים; מזוודות, ילקוטים, תיקי
קניה, חריטים, ארנקים, תיקי רשומות, חגורות כתף; מטריות
וכיסויים עבורן, שמשיות; תיקי כלי; חלקים ומתאמים עבור כל

הטובין דלעיל; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 125430/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227303 מספר סימן

Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1 Higashi Kawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe shi, Hyogo, 650-8670, Japan

Identification No.: 69992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג
.25

כ"ג כסלו תשע"א - 125530/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227305 מספר סימן

Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1 Higashi Kawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe shi, Hyogo, 650-8670, Japan

Identification No.: 69992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks; cases, detachable panniers for motorcycles; 
bags for attachment to motorcycle petrol tanks for the 
transportation of goods; pannier bags, travel bags, 
backpacks, briefcases; pouches; rucksacks; saddles; 
satchels, school bags, shopping bags, purses, 
wallets, notecases,  shoulder belts; umbrellas and 
covers therefor, parasols; tool bags; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; all included in class 18.

עור וחיקויים של עור וטובין העשויים מחומרים אלה ואשר אינם
נכללים בסוגים אחרים; מטענים; נרתיקים, סלים נתיקים עבור
אופנועים; תיקים עבור הצמדה למיכלי דלק של אופנוע עבור
ההובלה של טובין; תיקי סל, תיקי נסיעה, תיקי גב, תיקי

מסמכים; כיסונים; תרמילי גב; מושבים; מזוודות, ילקוטים, תיקי
קניה, חריטים, ארנקים, תיקי רשומות, חגורות כתף; מטריות
וכיסויים עבורן, שמשיות; תיקי כלי; חלקים ומתאמים עבור כל

הטובין דלעיל; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 125630/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227306 מספר סימן

Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1 Higashi Kawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe shi, Hyogo, 650-8670, Japan

Identification No.: 69992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג
.25

כ"ג כסלו תשע"א - 125730/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227308 מספר סימן

Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1 Higashi Kawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe shi, Hyogo, 650-8670, Japan

Identification No.: 69992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks; cases, detachable panniers for motorcycles; 
bags for attachment to motorcycle petrol tanks for the 
transportation of goods; pannier bags, travel bags, 
backpacks, briefcases; pouches; rucksacks; saddles; 
satchels, school bags, shopping bags, purses, 
wallets, notecases,  shoulder belts; umbrellas and 
covers therefor, parasols; tool bags; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; all included in class 18.

עור וחיקויים של עור וטובין העשויים מחומרים אלה ואשר אינם
נכללים בסוגים אחרים; מטענים; נרתיקים, סלים נתיקים עבור
אופנועים; תיקים עבור הצמדה למיכלי דלק של אופנוע עבור
ההובלה של טובין; תיקי סל, תיקי נסיעה, תיקי גב, תיקי

מסמכים; כיסונים; תרמילי גב; מושבים; מזוודות, ילקוטים, תיקי
קניה, חריטים, ארנקים, תיקי רשומות, חגורות כתף; מטריות
וכיסויים עבורן, שמשיות; תיקי כלי; חלקים ומתאמים עבור כל

הטובין דלעיל; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג כסלו תשע"א - 125830/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227309 מספר סימן

Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1 Higashi Kawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe shi, Hyogo, 650-8670, Japan

Identification No.: 69992

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג
.25

כ"ג כסלו תשע"א - 125930/11/2010



Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227311 מספר סימן

MAMAS & PAPAS

Owners

Name: Mamas & Papas (Holdings) Limited

Address: Colne Bridge Road, Huddersfield, West 
Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 800222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams, pushchairs, car safety seats for babies and 
children, baby walkers, rain covers for prams, 
footmuffs, (for use as attachments to prams or 
pushchairs), bicycles, tricycles, parts and fittings for 
all the aforesaid goods; all included in class 12.

עגלות תינוק, עגלות טיול, מושבי ביטחון למכונית לתינוקות
ולילדים, הליכונים לתינוקות, כיסויי גשם לעגלות תינוק, כיסויי
פרווה לרגליים, (לשימוש כחיבורים לעגלות תינוק או עגלות
טיול), אופניים, תלתי-אופן, חלקים ומתאמים לכל הסחורות

הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 126030/11/2010



Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227312 מספר סימן

MAMAS & PAPAS

Owners

Name: Mamas & Papas (Holdings) Limited

Address: Colne Bridge Road, Huddersfield, West 
Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 800222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Cots, beds, bunk beds, cot beds, carry cots, high 
chairs, nursery furniture, baby changing units, 
feeding chairs for babies, playpens, baby bouncers, 
baby rockers, cribs, Moses baskets, mattresses, 
bedding, cushions, mirrors, towel rails, fireguards, 
parts and fittings for all the aforesaid goods; cot 
bumper pads, baby changing mats, storage boxes, 
chests, toy boxes, safety fittings and locks for 
windows and doors; furniture, nursery furniture; all 
included in class 20.

עריסות, מיטות, מיטות קומותיים, מיטות מתקפלות, עריסות
לנשיאה, כיסאות גבוהים, רהיטי חדר ילדים, יחידות החלפה
לתינוק, כיסאות האכלה לתינוקות, לולים, טרמפולינות לתינוק,
עגלות מתנדנדות לתינוק, מיטות תינוק, תיבות משה, מזרנים,
מצעים, כריות, מראות, מסילות למגבת, שבכות אש, חלקים
ומתאמים לכל הסחורות הנ"ל; פדי באמפר למיטות מתקפלות,
מחצלות החלפה לתינוק, קופסאות אחסון, תיבות, קופסאות
צעצועים, מתאמי ביטחון ומנעולים לחלונות ודלתות; רהיטים,

רהיטי חדר ילדים; הנכללים כולם בסוג 20.

כ"ג כסלו תשע"א - 126130/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227315 מספר סימן

Owners

Name: Milleret S.A.

Address: Akara Bldg. 24 De Castro St., Wickhams Cay 1, 
Road Town, Tortola, 46970, Virgin Islands

Identification No.: 46970

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר נכללים בסוג זה; תכשיטים, אבנים יקרות;

שעונים ומכשירים כרונומטריים; כולם נכללים בסוג 14.

כ"ג כסלו תשע"א - 126230/11/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227317 מספר סימן

MERIDIANA

Owners

Name: MERIDIANA S.P.A

Address: Centro Direzionale, Aeroporto Costa Smeralda, 
Postal Code 07026, Olbia (Olbia e Tempio Pausania), 
Italy

Identification No.: 59565

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance services for aircrafts and 
components thereof; all included in class 37.

שירותי תיקונים ותחזוקה עבור כלי טיס וחלקים עבורם;
הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג כסלו תשע"א - 126330/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227374 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Southern Industrial Zone, Or Akiva, Israel כתובת : אזור תעשיה דרומית, אור עקיבא, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co, Attorneys

Address: 2 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 2, ת.ד. 2189, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of gastric acidity, gastric ulcers, heartburn 
and their related symptoms; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בחומציות הקיבה, בכיב
עיכולי, בצרבת ובתופעות הקשורות באלו; הנכללים כולם בסוג

.5

כ"ג כסלו תשע"א - 126430/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227375 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Southern Industrial Zone, Or Akiva, Israel כתובת : אזור תעשיה דרומית, אור עקיבא, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Co, Attorneys

Address: 2 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 2, ת.ד. 2189, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of gastric acidity, gastric ulcers, heartburn 
and their related symptoms; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בחומציות הקיבה, בכיב
עיכולי, בצרבת ובתופעות הקשורות באלו; הכלולים כולם בסוג

.5

כ"ג כסלו תשע"א - 126530/11/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227378 מספר סימן

MARIGOLD

Owners

Name: Arysta LifeScience Corporation

Address: 8-1, Akashi-cho, Chuo-Ku, Tokyo, 104-6591, 
Japan

Identification No.: 60187

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides; included in class 5. קוטל חרקים; הנכלל בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 126630/11/2010



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227381 מספר סימן

ECANA

Owners

Name: AgraQuest, Inc.

Address: Davis, California, U.S.A.

Identification No.: 45842

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides, including insecticides for agricultural 
use; all included in class 05.

קוטלי חרקים, לרבות קוטלי חרקים לצורך שימוש בחקלאות;
הנכללים כולם בסוג 05.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 20/08/2009, No. 77/809,461 ארה"ב, 20/08/2009, מספר 77/809,461

Class: 5 סוג: 5

כ"ג כסלו תשע"א - 126730/11/2010



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227382 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Stav TABIB שם: סתיו טביב

Address: 4 Yaakov Peri St.,, Rishon LeZion, 75410, Israel כתובת : יעקב פרי 4, ראשון לציון, 75410, ישראל

Identification No.: 301861910מספר זיהוי: 301861910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles having an auxiliary electric motor and 
accessories therefor; all included in class 12.

כלי רכב המיועדים לתנועה ביבשה הכוללים מנוע עזר חשמלי
ואביזריהם;הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג כסלו תשע"א - 126830/11/2010



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227383 מספר סימן

Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

Identification No.: 800432

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;
הכל כלול בסוג 34.

כ"ג כסלו תשע"א - 126930/11/2010



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227384 מספר סימן

Owners

Name: Eckes-Granini Deutschland GmbH

Address: Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm, 
Germany

Identification No.: 800992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks with fruit ingredients and/or fruit 
flavor, fruit drinks and fruit juices, fruit syrups and fruit 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

משקאות לא אלכוהוליים עם רכיבי פירות ו\או בטעם פירות,
משקאות פירות ומיצי פירות, סירופי פירות ותכשירי פירות

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג כסלו תשע"א - 127030/11/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227392 מספר סימן

FEDORA

Owners

Name: Red Hat, Inc.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, North Carolina, 
27606, U.S.A.

Identification No.: 65772

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, development, 
configuration, maintenance and consulting services 
relating to computer software and hardware; all 
included in class 42

שירותי תמיכה טכנית, פיתוח, קונפיגורציה, תחזוקה ושירותי
ייעוץ הנוגעים לתוכנות וחומרות מחשב; הכל כלול בסיווג 42."

כ"ג כסלו תשע"א - 127130/11/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227393 מספר סימן

FEDORA

Owners

Name: Red Hat, Inc.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, North Carolina, 
27606, U.S.A.

Identification No.: 65772

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, computer programs for 
operating systems, databases, applications, 
embedded systems, system administration, computer 
communications administrations; included in Class 9.

תוכנות מחשב, דהיינו, תוכניות מחשב למערכות הפעלה, בסיסי
נתונים, יישומים, מערכות משובצות, ניהול מערכת, ניהולי

תקשורת מחשב; הכל כלול בסיווג 9.

כ"ג כסלו תשע"א - 127230/11/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227395 מספר סימן

SPARTACUS

Owners

Name: STARZ ENTERTAINMENT, LLC

Address: 8900 Liberty Circle, Englewood, Colorado, 
80112, U.S.A.

Identification No.: 800996

Colorado

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

prerecorded video recordings, dvds and cds featuring 
a television series; computer game programs; 
computer game software; downloadable multimedia 
files containing artwork, text, audio, video, games 
and internet web links, all featuring content from or 
relating to a television series; downloadable video 
games accessible via the internet,computers and 
wireless devices all featuring content from or relating 
to a television series, in class 9

הקלטות וידאו, די וי די ותקליטורים המוקלטים מראש ומציגים
תוכניות טלויזיה; קבצי מולטימדיה הניתנים להורדה המכילים

עבודת אמנות, מלל, שמע, חוזי, משחקים וקישורי רשת
אינטרנט, כולם מציגים תוכן מתוכניות טלויזיה או נוגעים אליהן;
משחקי וידאו הניתנים להורדה הנגישים באמצעות האינטרנט,
מחשבים ומכשירים אלחוטיים כולם מציגים תוכן מתוכניות

טלויזיה או נוגעים אליהן, בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 19/08/2009, No. 77807901 ארה"ב, 19/08/2009, מספר 77807901

Class: 9 סוג: 9

כ"ג כסלו תשע"א - 127330/11/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227396 מספר סימן

SPARTACUS

Owners

Name: STARZ ENTERTAINMENT, LLC

Address: 8900 Liberty Circle, Englewood, Colorado, 
80112, U.S.A.

Identification No.: 800996

Colorado

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

PRINTED MATTER AND PAPER GOODS, 
NAMELY, BOOKS FEATURING COMIC MATERIAL, 
A SERIES OF BOOKS OF FICTION, POSTERS, 
NEWSLETTERS, PHOTOGRAPHS, AND TRADING 
CARDS ALL FEATURING CONTENT FROM OR 
RELATING TO A TELEVISION SERIES, in Class 16

חומר מודפס וטובין מנייר, דהיינו, ספרים המציגים חומרי
קומיקס, סדרת ספרי סיפורת, פוסטרים, עלוני חדשות,

תצלומים וכרטיסי החלפה כולם מציגים תוכן מתוכניות טלויזיה
או נוגעים אליהן, בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 19/08/2009, No. 77807901 ארה"ב, 19/08/2009, מספר 77807901

Class: 16 סוג: 16

כ"ג כסלו תשע"א - 127430/11/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227397 מספר סימן

SPARTACUS

Owners

Name: STARZ ENTERTAINMENT, LLC

Address: 8900 Liberty Circle, Englewood, Colorado, 
80112, U.S.A.

Identification No.: 800996

Colorado

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

ENTERTAINMENT SERVICES IN THE NATURE OF 
A DRAMATIC TELEVISION SERIES; PROVIDING 
ONLINE INFORMATION FEATURING CONTENT 
FROM OR RELATING TO A TELEVISION SERIES; 
PROVIDING ONLINE INTERACTIVE AND NON-
INTERACTIVE COMIC BOOKS FEATURING 
CONTENT FROM OR RELATING TO A 
TELEVISION SERIES; NON-DOWNLOADABLE 
VIDEO GAMES ACCESSIBLE VIA THE INTERNET, 
COMPUTERS AND WIRELESS DEVICES ALL 
FEATURING CONTENT FROM OR RELATING TO 
A TELEVISION SERIES, in Class 41

שירותי בידור באופי של סדרות דרמה טלוויזיוניות; אספקת
מידע מקוון המציג תוכן מתוכניות טלוויזיה או הנוגע אליהן;

אספקת ספרי קומיקס אינטראקטיביים ושאינם אינטראקטיביים
מקוונים המציגים תוכן מתוכניות טלוויזיה או הנוגע אליהן;
משחקי וידאו שאינם ניתנים להורדה הנגישים באמצעות

האינטרנט, מחשבים ומכשירים אלחוטיים כולם מציגים תוכן
מתוכניות טלוויזיה או נוגעים אליהן, בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 19/08/2009, No. 77807901 ארה"ב, 19/08/2009, מספר 77807901

Class: 41 סוג: 41

כ"ג כסלו תשע"א - 127530/11/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227398 מספר סימן

VIRGIN

Owners

Name: VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

Address: 50 Brook Green St., London, W6 7RR, The 
School House, United Kingdom

Identification No.: 4873

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Advisory and consultancy services relating to 
environmental protection, pollution, building design, 
renewable energy, resource efficiency, energy 
efficiency and energy use; building design services; 
design of facilities for the transport and treatment of 
renewable energy including waste and water; design 
and implementation of renewable energy, resource 
efficient and energy efficient systems and 
technologies; environmental conservation; 
environmental hazard assessmenvt; environmental 
monitoring services; research in the field of 
environmental protection and management; energy 
auditing; preparation of technical projects, technical 
research and consultancy services in the field of 
carbon offsetting.

שירותי יעוץ והתייעצות הקשורים להגנת הסביבה, זיהום, עיצוב
בניה, אנרגיה מתחדשת, ייעול מאשבים, ייעול אנרגיה ושימוש
באנרגיה; שירותי עיצוב בניה; עיצוב של מתקנים לשינוע וטיפול
של אנרגיה מתחדשת, לרבות פסולת ומים; עיצוב ויישום של

אנרגיה מתחדשת, ומערכות וטכנולוגיות לייעול משאבים ולייעול
אנרגיה ; שימור סביבתי; הערכת סיכונים סביבתיים; שירותי
ניטור סביבתיים; מחקר בתחום הגנת וניהול הסביבה; ניתוח
מערכות אנרגיה; הכנת פרוייקטים טכניים, שירותי מחקר

טכניים וייעוץ בתחום קיזוז פחמן.

כ"ג כסלו תשע"א - 127630/11/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227399 מספר סימן

VIRGIN

Owners

Name: VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

Address: 50 Brook Green St., London, W6 7RR, The 
School House, United Kingdom

Identification No.: 4873

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 lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; creation, management and 
administration of investment funds, venture capital 
and private equity funds, fund investment (services), 
including fund investment services and fund 
investment management services in the renewable 
energy, resource efficiency, energy efficiency, clean 
technology and alternative energy sectors; 
environmental brokerage services; brokerage of 
carbon credits and carbon trading services; advisory 
and consultancy services in relation to the aforesaid 
and in relation to the evaluation, consummation, 
administration and management of investments in 
businesses operating in the renewable energy, 
resource efficiency, energy efficiency, clean 
technology and alternative energy sectors.

- ביטוח; עניינים פיננסים; עניינים כספיים; ענייני נדל"ן; יצירה,
ניהול ואדמיניסטרציה של קרנות השקעה, הון סיכון וקרנות

השקעות פרטיות, השקעות בקרנות (שירותים), לרבות שירותי
השקעות בקרנות ושירותי ניהול השקעות בתחומי אנרגיה
מתחדשת, ייעול משאבים, ייעול אנרגיה, טכנולוגיה נקיה
ואנרגיה חלופית ; שירותי תיווך סביבתיים; תיווך באשראי

פחמני ושירותי מסחר פחמני; שירותי ייעוץ והתייעצות בנוגע
לאמור לעיל ובנוגע להערכה, הגשמה, אדמינסטרציה וניהול של
השקעות בעסקים הפועלים בתחומי אנרגיה מתחדשת, ייעול
משאבים, ייעול אנרגיה, טכנולוגיה נקיה ואנרגיה חלופית.

כ"ג כסלו תשע"א - 127730/11/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227402 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 08/01/2010, No. 50170/2010 שוויץ, 08/01/2010, מספר 50170/2010

Class: 34 סוג: 34

כ"ג כסלו תשע"א - 127830/11/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228204 מספר סימן

Owners

Name: "SOYUZPRODEXPORT"

Address: UI Oleniy Val, d. 7, Moscow, 107076, Russian 
Federation

Identification No.: 70833

(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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; arak; brandy; wine; piquette; whisky; 
anisette (liqueur); kirsch; vodka; gin; digesters 
(liqueurs and spirits); cocktails; anise (liqueur); 
curacao; alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits (beverages); 
distilled beverages; hydromel (mead); peppermint 
liqueurs; bitters; rum; sake; cider; perry; rice alcohol; 
alcoholic extracts; fruit extracts; alcoholic; alcoholic 
essences; all included in class 33

אפרטיפים; ארק; ברנדי; יין; פיקט; ויסקי; תמד שבת (ליקר);
קירש; וודקה; ג'ין; תמציות (ליקרים וספירטים); משקאות

קוקטייל; שבת (ליקר); קוראסאו; ליקרים; משקאות אלכוהוליים,
למעט בירה; משקאות אלכוהוליים המכילים פרי; ספירטים

(משקאות); משקאות מזוקקים; מי דבש (תמד); ליקרי מנתה;
ביטרים; רום; סקה; סיידר; תסס אגסים; אלכוהול אורז; תמציות
אלכוהוליות; תמציות פרי, אלכוהוליות; מיצים אלכוהוליים; כולם

כלולים בסוג 33.

כ"ג כסלו תשע"א - 127930/11/2010



Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229325 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ariel advanced orthopedic Inc. שם: אריאל אורטופדיה מתקדמת בע"מ

Address:  ישראל43450, רעננה, 124רח' אחוזה , כתובת : רח' אחוזה 124, רעננה, 43450, ישראל

Identification No.: 514128446מספר זיהוי: 514128446

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address:

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words אריאל and קומפורט, ARIEL,
COMFPRT separately, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אריאל ו-
קומפורט, ARIEL, COMFPRT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic shoes for women and for men, sport 
orthopedic; personal matching insoles, orthopedic 
insoles, bio-mechanic insoles, insoles for athletes, 
insoles for diabetics; ankle protector, ankle stabilizer, 
ankle supporter; elastic socks, medic pressure socks, 
orthopedic socks; all included in class 10.

נעליים אורטופדיות לנשים ולגברים, נעלי ספורט אורטופדיות;
מדרסים בהתאמה אישית, מדרסים אורטופדיים, מדרסים
ביומכניים, מדרסים לספורטאים, מדרסים לחולי סכרת; מגן

קרסול, מייצב קרסול ותומך קרסול; גרביים אלסטיות, גרבי לחץ
רפואיות, גרביים אורטופדיות; הכל נכלל בסוג 10.

כ"ג כסלו תשע"א - 128030/11/2010



Application Date 02/05/2010 תאריך הגשה

Dated 08/07/2010 (Section 16) מיום 08/07/2010 (סעיף 16)

Switzerland No. 602748 שוויץ מספר: 602748

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Trust Owned Vehicle

Trade Mark No. 229508 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Galleon GL Projects Ltd שם: גליאון ג.ל. פרוייקטים בע"מ

Address: 7 Jabotinsky Street, 42nd Floor, POB 138, 
Ramat Gan, 52520, Israel

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, קומה 42, ת.ד. 138,, רמת גן,
52520, ישראל

Identification No.: 513648915מספר זיהוי: 513648915

513648915

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Registration of the mark shall give no right to the 
exclusive use of the word Trust separately, but in the 
combination of the mark.

Trust רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Asset custody (financial services); financial advice for 
companies and trusts; all included in class 36.

אחזקת נכסים (שירותים פיננסיים); ייעוץ פיננסי לחברות
ולנאמנויות; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 128130/11/2010



Application Date 02/05/2010 תאריך הגשה

Dated 08/07/2010 (Section 16) מיום 08/07/2010 (סעיף 16)

Switzerland No. 602749 שוויץ מספר: 602749

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

TOV

Trade Mark No. 229509 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Galleon GL Projects Ltd שם: גליאון ג.ל. פרוייקטים בע"מ

Address: 7 Jabotinsky Street, 42nd Floor, POB 138, 
Ramat Gan, 52520, Israel

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, קומה 42, ת.ד. 138,, רמת גן,
52520, ישראל

Identification No.: 513648915מספר זיהוי: 513648915

513648915

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Asset custody (financial services); financial advice for 
companies and trusts; all included in class 36.

אחזקת נכסים (שרותים פיננסיים) ייעוץ פיננסי לחברות
ולנאמנויות; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג כסלו תשע"א - 128230/11/2010



Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230736 מספר סימן

רסיל

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy, flu, pain and fever; all included 
in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, התקררות, אלרגיה, שפעת,
כאב וחום; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 128330/11/2010



Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230737 מספר סימן

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy, flu, pain and fever; all included 
in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, התקררות, אלרגיה, שפעת,
כאב וחום; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 128430/11/2010



Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230741 מספר סימן

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy, flu, pain and fever; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, התקררות, אלרגיה, שפעת,
כאב וחום; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג כסלו תשע"א - 128530/11/2010



Application Date 05/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231998 מספר סימן

KISSES

Ownersבעלים

Name: Danshar Ltd. שם: דנשר בע"מ

Address: 12 Hamelacha Street New Industrial Zone, 
Rosh Haayin, 48091, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 12 אזור התעשיה החדש, ראש העין,
48091, ישראל

Identification No.: 510727704מספר זיהוי: 510727704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lip treatment; included in class 3. שפתון לטיפוח והגנה לשפתיים; כלול בסוג 3.

כ"ג כסלו תשע"א - 128630/11/2010



Application Date 06/10/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232918 מספר סימן

TIME

Ownersבעלים

Name: DUBEK LTD. שם: דובק בע"מ

Address: 9 Martin Gehl St., Petach Tikva 49512, Israel כתובת : רח' מרתין גהל 9, פתח תקוה, 49512, ישראל

Identification No.: 520008673מספר זיהוי: 520008673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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.

כ"ג כסלו תשע"א - 128730/11/2010



Application Date 28/10/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 233382 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: GetIT ltd. שם: גט איט בע"מ

Address: 30 Ben Gurion St., P.O.B. Po.b. 2663, Ramat 
Gan, Israel

כתובת : בן גוריון 30, ת.ד. ת.ד. 2663, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512885369מספר זיהוי: 512885369

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Rotman & Co., Advs.

Address: 12 Abba Hillel Silver St., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: רן רוטמן ושות', עו"ד

כתובת : אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

On-line electronic commerce; included in class 35. אתר למסחר אלקטרוני באינטרנט; הנכלל בסוג 35.

כ"ג כסלו תשע"א - 128830/11/2010



Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 233419 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and teaching services, studies for the 
Bagrut and Psychometric tests (including 
computerized study material for on-line use and/or 
virtual studies services and/or given on computers 
and/or electronic and/or optical devices) via internet, 
television and/or any other technological device 
and/or any other media and any other written study 
material whether typed or virtual or meant to be read 
on screen and/or on an electronic device; all included 
in class 41.

שירותי חינוך והוראה, לימודים לבגרות ולמבחנים פסיכומטריים
ויעוץ אקדמי (לרבות לומדות קורסים לשימוש ממוחשב און-ליין

ו/או שירותי לימוד וירטואליים ו/או הניתנים באמצעים
ממוחשבים ו/או אלקטרוניים ו/או אופטיים) לרבות באמצעות
האינטרנט, הטלויזיה ו/או בכל אמצעי טכנולוגי אחר ו/או בכל
מדיה אחרת וכל אמצעי לימוד אחר וירטואלי או מיועד לקריאה

ממסך ו/או באמצעי אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 16 סוג: 16

Learning and teaching materials, including study 
books and workbooks, typed files, and any other 
written or typed study material; all included in class 
16.

חומרי לימוד והוראה, לרבות ספרי לימוד, חוברות לימוד
ועבודה, קבצים מודפסים, וכל אמצעי לימוד אחר בכתב או

מודפס; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג כסלו תשע"א - 128930/11/2010



Ownersבעלים

Name: Yoel Geva שם: יואל גבע

Address: 106 Jabotinski St., Tel Aviv, 62191, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 106, תל אביב, 62191, ישראל

Identification No.: 50401009מספר זיהוי: 50401009

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomit Livovitz, Adv.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: שלומית לבוביץ, עו"ד

כתובת : מזא"ה 58, תל אביב, 65789, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan תחשבו רחוק, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא תחשבו
רחוק, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג כסלו תשע"א - 129030/11/2010



Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 233683 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Eshet Tourist Services Organization Ltd. שם: אשת ארגון שירותי תיירות בע"מ

Address: כתובת : נחלת יצחק 12, תל אביב, 67448, ישראל

Identification No.: 511177065מספר זיהוי: 511177065

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Efrat, Puri & Co., Advs.

Address: 14 Gruzenberg St., Tel Aviv, 65811, Israel

שם: אפרת, פורי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב גרוזנברג 14, תל אביב, 65811, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel services; included in class 39. ארגון שירותי נסיעות; הנכלל בסוג 39.

כ"ג כסלו תשע"א - 129130/11/2010



Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 233814 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Izhak Nozerti שם: יצחק נוזרטי

Address: 9/10 Nahal Ayalon st., Bet-Shemesh, Israel כתובת : רח' נחל איילון 9/10, בית שמש, ישראל

Identification No.: 312703333מספר זיהוי: 312703333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossef Shalom

Address: Hahashmal 18, Tel Aviv, 65117, Israel

שם: יוסף שלום

כתובת : החשמל 18, תל אביב-יפו, 65117, בית יבנה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Trousers, shorts, shirts and blouses, coats, jackets, 
glovers and caps, shoes, sendals, open-back 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.

כ"ג כסלו תשע"א - 129230/11/2010



Application Date 22/11/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 233850 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Tapus Clothing Industry Ltd. שם: תפוז תעשיות הלבשה בע"מ

Address: 5 Hama'apilim St., Kfar Shmaryahu, 46910, 
Israel

כתובת : המעפילים 5, כפר שמריהו, 46910, ישראל

Identification No.: 513012989מספר זיהוי: 513012989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad I. Kozer, Adv.

Address: 90 Hahashmonaim St., P.O.B. 20187, Tel Aviv, 
61201, Israel

שם: גלעד עידו קוצר, עו"ד

כתובת : רח' החשמונאים 90, ת.ד. 20187, תל אביב, 61201,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

sleeping bags; included in class 20. שקי שינה; הנכללים בסוג 20.

כ"ג כסלו תשע"א - 129330/11/2010
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212375 213334 215838 215839 215840

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Chivas Brothers Limited

Paisley, Renfrewshire, Scotland, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

127454

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

CELLCOM ISRAEL LIMITED

סלקום ישראל בע"מ

נתניה, ישראל

Weizmann St.   ,   Rehovot 13

62975 62977

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

קצנשטיין אדלר בע"מ

נתניה, ישראל

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11
Hamenofim St. ,   Herzelia

186800

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

AL SRAD LTD.

אל שרד בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

כ"ג כסלו תשע"א - 129730/11/2010



193789

ארז הרכבי, עו"ד

ת.ד. 5789 ,   הרצליה

Erez Harcavi

Fraiman Investments Ltd.

פריימן השקעות בע"מ

בני ברק, ישראל

P.O.B. 5789 ,   Herzelia

כ"ג כסלו תשע"א - 129830/11/2010



13607 19661 19662

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Mont D'Or of America, LLC d/b/a Alliance Time

Brooklyn, NY, U.S.A.

4 Weizman Street , Tel Aviv

132081 132082 132083 132084

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Bridas Energy Holdings Ltd.

Tortola, British Virgin Islands

13 Weizmann St. , Rehovot

153730 153731 153732

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH

Solms-Niederbiel, Germany

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 
Hamenofim St. , Herzelia

138142 138143

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Mitsubishi Chemical Europe GmbH

40549 Duesseldorf, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ"ג כסלו תשע"א - 129930/11/2010



172459 172460

לוטי ושות'

ת.ד. 33113 ,   תל אביב

Luthi & Co.

Tangent A/S

7490 Aulum, Denmark

P.O.B. 33113 ,   Tel Aviv

166350

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

HUDSON SOFT CO., LTD.

Minato-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

174148

ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

ת.ד. 2189 ,   רחובות

Webb & Co, Attorneys

Klipsch Group, Inc. ; (Indiana Corporation)

Indianapolis, IN, U.S.A.

P.O.B. 2189 ,   Rehovot

153840 165521 181129 181130

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Hexion Specialty Chemicals, Inc. ; (New Jersey 
Corporation)

Columbus, Ohio, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ג כסלו תשע"א - 130030/11/2010



178800

אינסל, מילוא ושות', עו"ד

המגדל רח' דניאל פריש 3 ,   תל אביב

Insall, Milow & Co., Advs.

היפרטוי מרכז הצעצועים בע"מ

ראשון לציון, ישראל

The Tower 3 Daniel Frish St. , Tel Aviv

183071 183072 183074

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Vectura Delivery Devices Limited

Chippenham, Wiltshire, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

180416

אורי אסא, עו"ד

מגדל התאומים רחוב ז'בוטינסקי 33 ,   רמת גן

Uri Assa, Adv.

THE BLUE HEART (MARKETING) LTD.

הלב הכחול (שיווק) בע"מ

רמת גן, ישראל

Twin Towers 33 Jabotinsky Street , Ramat 
Gan

183675 183676

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

DSQUARED2 TM S.A.

L-1449 Luxembourg, Luxembourg

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

כ"ג כסלו תשע"א - 130130/11/2010



211903

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

ABB Genway Xiamen Electrical Equipment Co., Ltd.

Xiamen SEZ, Fujian 361006, People's Republic of 
China

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

204858

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

Raimond Schuster

Zurich, Switzerland

Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd. 
, Tel Aviv

194472 194473 194475 194476 194477 194478 194479

נעמי אסיא, עו"ד

הברזל 32 רמת החייל ,   תל אביב

Naomi Assia & Co., Adv.

Aeropostale Procurement Company, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

New York, NY, U.S.A.

32 Habarzel St. Ramat Hachayal , Tel Aviv

189494 189495 189496 189497 192385

רחמים דליה

פתח תקוה, ישראל

,

כ"ג כסלו תשע"א - 130230/11/2010



218548

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Intrinsic ID B.V.

Eindhoven, Netherlands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

214958 214959

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Baldessarini GmbH

Munich, Germany

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

213907

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MD Group B.V.

Rotterdam, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

212390 212391 212392 212393 212394

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

FRS Hotel Group (Lux) S.a r.l

L-2310 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ג כסלו תשע"א - 130330/11/2010



230343 230344 230345 230346 230347 230348 230349 230350 230351 230352 230353 
230355 230356

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

JX Holdings, Inc.

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

220248

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Ana LAPORTE

32100 Beraut, France

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

224490 224957

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

EPK Brand Inc. ; (Delaware Corporation)

Wilmington, Delaware, U.S.A.

13 Weizmann St. , Rehovot

220366 220367 220368

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Vevo LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

New York, NY, U.S.A.

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

כ"ג כסלו תשע"א - 130430/11/2010



25955

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Dequest AG

Zug, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

24162

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation)

Chuo-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

35992

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11 ,   רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Voith AG

89522 Heidenheim, Germany

Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem 
Begin Street , Ramat Gan

33999 34010

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (or only 
Alitalia S.p.A.)

00054 Fiumicino (Roma), Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ג כסלו תשע"א - 130530/11/2010



60515

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Magnescale Co., Ltd.

Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

55521 55522 55524 55525 72056 76538 76640 77923 77924 78304 87460 87461 96035 
96646 120945 121127 136207 150543 150544 151042 153026 158014 159394 161041 

164374 174937 184019 184020

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ferring B.V.

Hoofddorp, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

73514

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Aventisub II Inc. ; (Delaware Corporation)

Greenville, Delaware, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

73334

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

AB Mauri Food Inc. ; (California Corporation)

Chesterfield, Missouri, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ג כסלו תשע"א - 130630/11/2010



95942 95943 95944

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Cargotec Patenter AB

Ljungby  , Sweden

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

85423

אלי גיגי, עורך פטנטים

רח' אדמונד פלג 32  ,   חיפה

Eli Gigi, Patent Attorney

Goldshield Group PLC

Thornton Heath, Surrey, United Kingdom

32 Edmond Peleg St , Haifa

97798 97800 115202 154153

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Manfrotto Bags Ltd.

מנפרוטו - תיקים בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

79164 116202

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ferrosan Medical Devices A/S

DK-2860 Soborg, Denmark

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ג כסלו תשע"א - 130730/11/2010



9879 17606 61285 61286 75264 78943 83218 85138 104949 112563 122247 122248 
140487 140488 140489 140490 140491 152068 152069

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

MHCS

Epernay, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ג כסלו תשע"א - 130830/11/2010



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

110423 110424 110425

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

WILO SE

147330

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Gigaset Communications GmbH

105530

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Artemis Marketing Corp. ; (Nevada Corporation)

10822 20906 20907 21710 24668 24669 29378 29379 35114 
35115 45583 48412 49168 49169 49170 54598 77939 77940 
77941 77942 77943 78556 84247 91874 93992 93993 93994 
94677 94678 94679 130422 130423 130424 130425 130426 

130427 130428 130430 130431 130432 130433 130434 130435 
130436 130437 130438 130439 130440 130441 130442

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Stanley Black & Decker, Inc. ; (Connecticut Corporation)

כ"ג כסלו תשע"א - 130930/11/2010



217400 217401 217402 217403 229708 229709 229749 230125 
230126

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

200705 202176 206781 207725 207726 207727 207728 207729 
207730 207731 207732 207733

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Uddeholms Aktiebolag

207205

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ghost-Bikes GmbH

191880

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

E.A. Cosmetics Distributions GmbH

19472

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Duralex International

כ"ג כסלו תשע"א - 131030/11/2010



41436

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CARITA INTERNATIONAL

221384 221392 221403 221413

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tecnotree Oyj

230995

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BRICA, Inc. ; (Florida Corporation)

כ"ג כסלו תשע"א - 131130/11/2010



4331 9884 9885 10625 14656 14699 51324 56187 61613 73932 
73933 73934 73935 73936 73937 73938 73939 73940 73941 
73942 73943 73944 73945 73946 73947 73948 73949 73950 
73951 73952 73953 74175 74176 74220 74221 74222 74223 
80194 80407 80694 82903 85406 85407 86872 86873 86874 
86875 86876 88791 90787 90788 92228 92986 93046 93047 
93048 93049 93553 94439 94480 94864 94865 94866 94867 
94873 94874 100121 101225 102229 102230 103901 103902 

103903 103904 107570 108515 109661 109662 109663 109665 
110028 110419 110420 110421 112141 112449 112450 112451 
112452 112453 113523 114766 119541 119542 119543 120345 
124251 124422 130282 130750 131006 134222 134793 134794 
135037 135806 135807 135865 136857 137447 137448 138491 
138492 138493 138494 138496 138497 138498 138499 138500 
138501 138502 138504 138508 138509 138510 138511 138512 
138514 138515 138516 138517 138518 138519 138520 138521 
138522 138523 138524 138525 138526 138527 138529 138530 
138531 138532 138533 140026 140126 140127 140128 140129 
140130 140131 140132 140133 140134 140135 140136 140137 
140138 140139 140140 140141 140142 140143 140144 140145 
140146 140147 140148 140149 140150 140151 140780 141051 
141460 142438 142658 142659 142924 142925 142926 143080 
150111 150945 152382 153195 153196 156253 157614 157703 
157704 171672 174135 177859 177860 179409 182799 184234 

184235 212066 218662

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SmithKline Beecham Limited

50011 50012

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Bayer SAS

56504

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Bayer SAS

כ"ג כסלו תשע"א - 131230/11/2010



69821

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Monsanto Company ; (Delaware Corporation)

73404 78831 78832 78833 78834 90054

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Federation Francaise de Tennis

כ"ג כסלו תשע"א - 131330/11/2010



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

225408 225409 225410

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2, prospect Avtozavodsky  Naberezhnye 
Chelny, Republic of Tatarstan , RU-423827 , 
Russian Federation

224704

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ness Ziona St.  Tel Aviv , 63904 , Israel 3רח' נס ציונה 3  תל אביב-יפו , 63904 , ישראל

148211

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Dell'Industria 12  20080 Carpiano (Milan) 
Localita Francolino , Italy

176796 176797 176798 176799 228143 228144 228145 228146 229571 229572 229573 
229574 229575 229576

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

בית מרכזים 2001, רח' אבא אבן 1  הרצליה פיתוח ,
46733 , ישראל

Beit Merkazim 2001, 1 Abba Even St.  
Herzliya Pituach , 46733 , Israel

220366 220367

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

825 Eight Avenue  New York, NY , 10019 , 
U.S.A.

כ"ג כסלו תשע"א - 131430/11/2010



233344

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mahallesi Hurriyet Bulvari No. 1-16  
BASAKSEHIR-ISTAMBUL , Turkey

59866 75109 74766

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

420 Decker Drive  Irving, Texas , 75062 , 
U.S.A.

חידושים
RENEWALS

3030 3057 3328 3329 3467 19914 20293 20357 20403 20404 20481 20482 20504 
20505 41615 41618 41619 41670 41673 41713 41756 41786 41854 73514 73868 
73869 73876 74164 74183 74184 74185 74186 74193 74250 74252 74253 74254 
74266 74281 74346 74349 74350 74356 74378 74384 74388 74393 74395 74404 
74417 74430 74435 74456 74460 74461 74520 74521 74531 74564 74605 74723 
74742 74746 74747 74766 74790 74957 75017 75018 75019 75041 75047 75051 
75058 75108 75129 75130 75132 75134 75135 75136 75137 75161 75168 75171 

75211 75215 75223 75238 144022 144595 145862

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2659 3014 3040 3041 3064 9428 9429 20276 20277 20287 41413 41414 41421 
41427 41429 41432 41438 41439 41443 41460 41461 41462 41463 41464 41467 
41494 41504 41508 41510 41518 41519 41525 74166 74170 74171 74172 74175 
74176 74178 74180 74182 74190 74192 74205 74208 74215 74216 74217 74219 
74220 74221 74222 74223 74233 74235 74240 74242 74244 74245 74265 74268 
74270 74272 74273 74276 74278 74279 74280 74371 74372 74373 74380 74383 
74385 74386 74394 74396 74397 74398 74399 74400 74401 74403 74410 74411 
74412 74413 74415 74416 74419 74422 74431 74436 74437 74441 74442 74443 
74445 74449 74451 74454 74458 74459 74510 74512 74516 74522 74523 74524 

74525 74526 74528 74534 74535 74540 74541 74542 74543 138302 138303 
143485 143486 143531 143745 143780 143846 143847 143848 143891 144135 

144328

כ"ג כסלו תשע"א - 131530/11/2010



סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

177036 215962 215963 219561

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

GADI NUSSELגדי נוסל 70873

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2889 2890 8961 9033 19696 19720 19725 19729 19738 19745 19759 19761 19772 
19773 19779 40632 40652 40653 40654 40655 40656 40657 40658 40659 40664 
40666 40667 40669 40678 40680 40681 40682 40683 40684 40685 40686 40697 
40698 40699 40700 40701 40703 40704 40705 40713 40714 40716 40727 40728 
40748 40766 40768 40769 40777 72340 72344 72345 72346 72361 72400 72401 
72402 72403 72405 72407 72410 72423 72424 72428 72431 72435 72440 72441 
72442 72443 72444 72451 72452 72453 72454 72455 72456 72457 72458 72484 
72485 72486 72487 72495 72498 72525 72529 72539 72550 72571 72572 72575 
72578 72579 72580 72581 72582 72583 72585 72586 72588 72589 72598 72599 
72600 72601 72606 72608 72610 72615 72617 72623 72624 72625 72626 72627 

72640 137305 137306 137639 138293 138295 138302 138303

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

221760

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

216007

SHOMRAT HAZOREA (1999)

שמרת הזורע (1999)

197309 197350 197351

Sharet Davidyan

שרת דודיאן

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS
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184977

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.

184956

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה ; הנכללים  בסוג 5.

184950

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים  בסוג 5.

184933

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים  בסוג 5.

184976

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.

184973

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים  בסוג 5.

184965

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים  בסוג 5.
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184983

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in Class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.

184982

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים  בסוג 5.

184978

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה ; הנכללים  בסוג 5.

184979

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים  בסוג 5.

184981

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים  בסוג 5.
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216282

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Drug delivery system, namely single use pre-filled 
syringes used to treat diseases of the eye, which 
will not be used on Anti-HIV drugs; included in 
Class 5.

סוג: 5

מערכת למתן תרופות, דהיינו מזרקים חד-פעמיים שמולאו
מראש לשימוש בטיפול במחלות עיניים, אשר לא ישמשו

בתרופות נוגדות-HIV; הנכללת בסוג 5.

209981

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; electronic 
publications; publications in electronically, 
magnetically or optically recorded and readable 
forms; audio books; sound, video and data 
recordings; films for display; projection apparatus; 
apparatus for recording, transmission, reception, 
processing, amplifying, generating or reproduction 
of sound, images and/or data; DVD and CD 
players; loudspeakers; computer hardware and 
software; data processing equipment; computer 
programs; computer games; electrical and 
electronic games apparatus, and parts, fittings 
and accessories therefor; television sets; cameras 
and camcorders; calculating machines; mobile 
telephones and telecommunications apparatus, 
parts, fittings and accessories therefor; texts 
encoded in film/fiche form; tapes, disks and 
records, all bearing or for recordal of sound, video 
and data; storage and memory devices; compact 
discs; DVDs, disks, cassettes, cartridges, and 
magnetic data carriers; floats for bathing and 
swimming; life-belts; life jackets; protective 
clothing and helmets; holograms; magnets; 
computerized personal organizers; parts and 
fittings therefore; all included in class 9.

סוג: 9

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע,  בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; פרסומים אלקטרוניים,
פרסומים מוקלטים וניתנים לקריאה באופן אלקטרוני, מגנטי
או אופטי; ספרי שמע; הקלטות צליל, וידיאו ונתונים; סרטים
לתצוגה; התקנים להקרנה; התקנים להקלטה, העברה,
קליטה, עיבוד, הגברה, יצירה או שחזור של צליל, דמויות
ו/או נתונים; נגני DVD ו-CD; רמקולים; תוכנת מחשב

וחומרת מחשב; ציוד לעיבוד מידע; תוכניות מחשב; משחקי
מחשב; התקנים למשחקים חשמליים ואלקטרוניים, וחלקים,

אביזרים ותוספות עבורם; מכשירי טלוויזיה; מצלמות
ומצלמות וידאו; מכונות חישוב; טלפונים ניידים והתקני

תקשורת, חלקים, אביזרים ותוספות עבורם; טקסט שקודד
בצורת סרט או מיקרופיש; רשמקולים, תקליטורים

ותקליטים, כולם המכילים או למטרת הקלטה של צליל,
,DVDs ;וידיאו ונתונים; מתקני אחסון וזיכרון; תקליטורים
דיסקים, קלטות; מחסניות, ונושאי נתונים מגנטיים; מצופים
למקלחת ולשחייה; חגורות הצלה; אפודות הצלה; ביגוד מגן
וקסדות; הולוגרמות; מגנטים; יומנים אישיים ממוחשבים;

חלקים ואביזרים עבורם; כולם כלולים בסוג 9.
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בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

219836 219837

שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימני מסחר
CHANGE OF AUTHORIZED USER DETAILS

124102 124370

SmithKline Beecham Limited

ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

82802 108140

יואב חסון

Yoav Hasson

6636 57867 95541 99048

תרו אינטרנשיונל בע"מ

TARO INTERNATIONAL LTD.

65706

NATIONAL STARCH AND CHEMICAL COMPANY

38878 61244 61644 67303 76579 85020 100150

אביק בע"מ

ABIC LTD.
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חידושים
RENEWALS

512

תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN
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