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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא

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

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

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

לפקודת סימני המסחר24הודעת התנגדות על פי סעיף

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

.לתקנות סימני המסחר36הקבועה בתקנה 

GENERAL INFORMATION

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

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

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

ademarks.justice.gov.ilwww.tr
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/or at the address of Reshumot:

TICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNO
ORDINANCE

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

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules
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Trade Mark No. 193629 מספר סימן

Application Date 10/09/2006 תאריך הגשה

4u-energy drink

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

Ownersבעלים

Name: ZAHI MUHAMAD SHBITA(ALHABIB) שם: זאהי מוחמד שביטה (אלחביב)

Address: P.O.B. 4584, TIRA, 44915, Israel כתובת : ת.ד. 4584, טירה, 44915, ישראל

Identification No.: 27587013מספר זיהוי: 27587013

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shabeta Fathi, Adv.

Address: 4 AL -lAOZ St., P.O.B. 4093, Tira, 44915, Israel

שם: שביטה פתחי, עו"ד

כתובת : אללוז 4, ת.ד. 4093, טירה, 44915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Aerated beverage containing caffeine and taurine; 
included in class 32.

משקה מוגז בתוספת קפאין וטאורין; הנכלל בסוג 32

כ"ג טבת תשע"א - 330/12/2010



Application Date 10/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200120 מספר סימן

DURIAN FUSION

Owners

Name: Neways, Inc.

Address: Springville, Utah, U.S.A.

Identification No.: 65489

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד. 410, רעננה, 43103, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplement; all included in class 5. תוספי תזונה; 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., 20/12/2006 ארה"ב, 20/12/2006

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 430/12/2010



Application Date 10/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207389 מספר סימן

Owners

Name: Arctic Pure Aqua Group Oy

Address: Helsinki, Finland

Identification No.: 67435

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: אפלפלד - זר פישר ושות', עו"ד

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

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

תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers, minerals and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 032

בירות, מים מינראליים ומים מוגזים, משקאות לא אלכוהוליים;
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופ ותכשירים אחרים להכנת

משקאות; כולם הנכללים בסוג 032.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/07/2007 איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/07/2007

Class: 32 סוג: 32

כ"ג טבת תשע"א - 530/12/2010



Application Date 13/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207522 מספר סימן

DBCARE

Owners

Name: Healing Power, Inc.

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

Identification No.: 67466

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benny Fritsch, Adv.

Address: P.O.B. 254, Aloney Aba, 36005, Kiryat Tivon 
Mail, Israel

שם: בני פריטש, עו"ד

כתובת : ת.ד. 254, אלוני אבא, 36005, דואר קרית טבעון,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplement for diabetics; included in class 5. תוסף מזון לסובלים מסוכרת; הנכלל בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 630/12/2010



Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211452 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: NatureOn שם: נטוראון

Address: P.O.B. 540, Herzeliya, 46105, Israel כתובת : ת.ד. 540, הרצליה, 46105, ישראל

Identification No.: 557908415מספר זיהוי: 557908415

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan let nature turn you on  
separately, but in the combination of the mark.

let nature רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
turn you on בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Herbal mixture in capsule for the enhancement of 
secual desire and potency; pharmaceuitcal and 
medicinal preparations for the treatment of sexual 
dysfinction; pharmaceutical and medicinal 
preparationss for prevention of sexual dysfunction; all 
included in class 5.

תוספי מזון לחיזוק האון הגברי ולטיפול באי תפקוד מיני;
תכשירי רוקחות לטיפול באי תפקוד מיני; תכשירי רוקחות

ותכשירים רפואיים למניעת אי תפקוד מיני; הנכללים כולם בסוג
.5

כ"ג טבת תשע"א - 730/12/2010



Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211837 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Haari Kabbalah Jewelry Ltd. שם: האר"י תכשיטי מקובלים בע"מ

Address: 22 Hashalom Rd., Tel Aviv, Israel כתובת : דרך השלום 22, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514000140מספר זיהוי: 514000140

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Kabbalah silver and gold jewelery (pendants, rings, 
earrings, bracelets); all included in class 14.

תכשיטי קבלה מכסף וזהב (תליונים, טבעות, עגילים, צמידים);
הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 830/12/2010



Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212550 מספר סימן

ALLEN CARR - HADERECH HAKALA LEHAFSIK LE'ASHEN

Owners

Name: Allen Carr's Easyway (International) Limited

Address: Park House, Pepys Road 14, Raynes Park, 
London, SW20 8NH, United Kingdom

Identification No.: 64737

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Printed matter; stationery; instructional and teaching 
material (except apparatus); books, publications, 
periodicals, newsletters, magazines, brochures, 
pamphlets, leaflets and promotional publications; 
books, publications, periodicals, newsletters, 
magazines, brochures, pamphlets, leaflets and 
promotional publications, all relating to overcoming 
addictions and/or dependencies, such as addiction to 
nicotine, alcohol and narcotics, in particular addiction 
to nicotine, to stopping smoking, drinking alcohol and 
taking narcotics, to overcoming weight problems, 
fears and compulsions, and to developing personal 
characteristics, particularly to stopping smoking; 
parts and fittings for any or all of the aforesaid goods; 
all included in class 16.

דברי דפוס; צרכי כתיבה; חומרי הדרכה והוראה (מלבד
מכשירים); ספרים, פרסומים, כתבי עת, עלוני חדשות, מגזינים,
עלוני מידע, חוברות, עלונים ופרסומי קידום; ספרים, פרסומים,
כתבי עת, עלוני חדשות, מגזינים, עלוני מידע, חוברות, עלונים
ופרסומי קידום, כולם קשורים להתגברות על התמכרות ו/או
תלות, כגון התמכרות לניקוטין, אלכוהול וסמים, בייחוד

התמכרות לניקוטין, להפסקת עישון, שתיית אלכוהול ושימוש
בסמים, להתגברות על בעיות משקל, פחדים ודחפים, ולפיתוח
תכונות אישיות, בייחוד להפסקת עישון; חלקים ומתאמים לאילו

או לכל הסחורות הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 930/12/2010



Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Dated 24/02/1997 (Section 16) מיום 24/02/1997 (סעיף 16)

Mexico No. 545023 מקסיקו מספר: 545023

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

RESERVA 1800

Trade Mark No. 212631 מספר סימן

Owners

Name: EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. de C.V.

Address: Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

Identification No.: 60026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Tequila, tequila cocktails and alcoholic beverages 
containing tequila;all included in class 33.

טקילה, קוקטילים של טקילה ומשקאות אלכוהוליים המכילים
טקילה; הנכללים כולםבסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 1030/12/2010



Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213029 מספר סימן

HUGO BOSS

Owners

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

Address: Metzingen, Germany

Identification No.: 13495

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, as far as included in this class; Printed 
matter; Bookbinding material; Photographs; 
Stationery, in particular, ball-point pens, fountain 
pens and pencils, except marker pens and fiber-
tipped pens; Office requisites in particular, pencil 
sharpeners, rulers, hole punches, erasers, desk pads 
(except furniture); Packaging material made of paper, 
cardboard or plastic; all included in class 16.

נייר, קרטון, וטובין העשויים אלו, הנכללים בסוג זה; דברי דפוס;
צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה, בפרט, עטים
כדוריים, עטים נובעים ועפרונות, למעט עטים המשמשים
להדגשה (מרקרים) ועטי פייבר טיפ,  צרכי משרד, בפרט,
מחדדי עפרונות, סרגלים, מחוררים, מחקים, פדים לשולחן

עבודה (למעט רהיטים); חומרים לאריזה עשויים מנייר קרטון או
פלסטיק; הנכללים כולם בסוג 16..

כ"ג טבת תשע"א - 1130/12/2010



Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213717 מספר סימן

Owners

Name: BAAZOV David

Address: Belgielei 132, ANTWERPEN, 2018, Belgium

Identification No.: 69066

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Vodka; vodka drinks; all included in class 33. וודקה; משקאות וודקה; הנכללים כולם בסוג 33.
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Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Dated 01/08/2006 (Section 16) מיום 01/08/2006 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3,124,324 ארה"ב מספר: 3,124,324

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

IBV

Trade Mark No. 213971 מספר סימן

Owners

Name: Spiration, Inc.

Address: 6675 185th Avenue N.E., Redmond, 
Washington, 98052, U.S.A.

Identification No.: 69140

(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 devices, namely, implantable devices for 
pulmonary diseases and disorders; all included in 
class 10.

התקנים רפואיים, דהיינו התקנים הניתנים להשתלה למחלות
והפרעות של הריאות; הנכללים כולם בסוג 10.
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Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Dated 22/04/2003 (Section 16) מיום 22/04/2003 (סעיף 16)

U.S.A. No. 2,709,746 ארה"ב מספר: 2,709,746

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

SPIRATION

Trade Mark No. 213972 מספר סימן

Owners

Name: Spiration, Inc.

Address: 6675 185th Avenue N.E., Redmond, 
Washington, 98052, U.S.A.

Identification No.: 69140

(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 devices; namely implantable devices for 
pulmonary diseases and disorders; all included in 
class 10.

התקנים רפואיים; דהיינו התקנים הניתנים להשתלה להפרעות
חוסמות כרוניות של הריאות; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 1430/12/2010



Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214165 מספר סימן

IN AN ABSOLUT WORLD TRUE TASTE COMES NATURALLY

Owners

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

Address: Stockholm, SE-117 97, Sweden

Identification No.: 58643

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TRUE TASTE COMES 
NATURALLY  separately, but in the combination of 
the mark.

TRUE  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TASTE COMES NATURALLY בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות אלכוהוליות (מלבד בירות); הכל כלול 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)

European Community Trade Mark, 25/07/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/07/2008

Class: 33 סוג: 33

כ"ג טבת תשע"א - 1530/12/2010



Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214166 מספר סימן

IN AN ABSOLUT WORLD TRUE TASTE COMES NATURALLY

Owners

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

Address: Stockholm, SE-117 97, Sweden

Identification No.: 58643

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TRUE TASTE COMES 
NATURALLY separately, but in the combination of 
the mark.

TRUE  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TASTE COMES NATURALLY בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, all included in class 38. טלקומוניקציות; 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)

European Community Trade Mark, 25/07/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/07/2008

Class: 38 סוג: 38

כ"ג טבת תשע"א - 1630/12/2010



Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214167 מספר סימן

IN AN ABSOLUT WORLD TRUE TASTE COMES NATURALLY

Owners

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

Address: Stockholm, SE-117 97, Sweden

Identification No.: 58643

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TRUE TASTE COMES 
NATURALLY  separately, but in the combination of 
the mark.

TRUE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TASTE COMES NATURALLY בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך; אספקת אימון; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; 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)

European Community Trade Mark, 25/07/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/07/2008

Class: 41 סוג: 41

כ"ג טבת תשע"א - 1730/12/2010



Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214767 מספר סימן

UPTIME

Owners

Name: PRAXAIR TECHNOLOGY INC.

Address: Danbury, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 5132

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: 9 סוג: 9

Industrial gas storage and delivery devices; all 
included in class 9.

התקנים תעשייתיים לאחסון והעברה של גז; הנכללים כולם
בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 1830/12/2010



Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214797 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

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

Address: Kibbutz Maabarot, D.N. Maabarot, 40230, Israel כתובת : קיבוץ מעברות, דואר מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 512810219מספר זיהוי: 512810219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

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: 30 סוג: 30

Pasta products, pasta sauces, flour and products 
made of cereals, including, inter alia, porridges; all for 
infants and babies only; all included in class 30.

מוצרי פסטה, רטבים לפסטה, קמח ומוצרים העשויים מדגנים,
כולל, בין היתר, דייסות; כולם לתינוקות, עוללים ופעוטות בלבד;

הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 1930/12/2010



Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214799 מספר סימן

PASTA MAMY

פסטה מאמי

Ownersבעלים

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

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

Address: Kibbutz Maabarot, D.N. Maabarot, 40230, Israel כתובת : קיבוץ מעברות, דואר מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 512810219מספר זיהוי: 512810219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

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: 30 סוג: 30

Pasta products, pasta sauces, flour and products 
made of cereals, including, inter alia, porridges; all for 
infants and babies; all included in class 30.

מוצרי פסטה, רטבים לפסטה, קמח ומוצרים העשויים מדגנים,
כולל, בין היתר, דייסות; כולם לתינוקות, עוללים ופעוטות בלבד;

הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 2030/12/2010



Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215261 מספר סימן

SUPER Link

Ownersבעלים

Name: SUPER-LINK (ISRAEL) LTD שם: סופר-לינק (ישראל) בע"מ

Address: 16 Shenkar St., Herzlia, 46733, Israel כתובת : רח' שנקר 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513769661מספר זיהוי: 513769661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication devices, 
telephones, mobile telephones, satellite telephones, 
computers, mobile computers, palm computers, 
navigational systems, musical apparatus, calling 
cards, parts and fittings for the aforementioned 
goods; all included in class 9.

התקני תקשורת ותקשורת רחק, מכשירי טלפון, מכשירי טלפון
ניידים, טלפונים לוויניים, מחשבים, מחשבים ניידים, מחשבי כף
יד, מערכות ניווט, מכשירי נגן, כרטיסי חיוג, חלקים ואביזרים

עבור הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 2130/12/2010



Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215262 מספר סימן

SUPER Link

Ownersבעלים

Name: SUPER-LINK (ISRAEL) LTD שם: סופר-לינק (ישראל) בע"מ

Address: 16 Shenkar St., Herzlia, 46733, Israel כתובת : רח' שנקר 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513769661מספר זיהוי: 513769661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 35 סוג: 35

Retail sales services in the field of communication 
and telecommunication and related products; sale of 
subscriptions for telecommunication services; all 
included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית בתחום התקשורת ותקשורת הרחק
ומוצרים נלווים; מכירת מנויים לשירותי תקשורת רחק; הנכללים

כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 2230/12/2010



Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215263 מספר סימן

SUPER Link

Ownersבעלים

Name: SUPER-LINK (ISRAEL) LTD שם: סופר-לינק (ישראל) בע"מ

Address: 16 Shenkar St., Herzlia, 46733, Israel כתובת : רח' שנקר 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513769661מספר זיהוי: 513769661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Installation, maintenance and repair services in the 
field of communication and telecommunication; all 
included in class 37.

שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון בתחום התקשורת ותקשורת
הרחק; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 2330/12/2010



Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215264 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUPER-LINK (ISRAEL) LTD שם: סופר-לינק (ישראל) בע"מ

Address: 16 Shenkar St., Herzlia, 46733, Israel כתובת : רח' שנקר 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513769661מספר זיהוי: 513769661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication devices, 
telephones, mobile telephones, satellite telephones, 
computers, mobile computers, palm computers, 
navigational systems, musical apparatus, calling 
cards, parts and fittings for the aforementioned 
goods; all included in class 9.

התקני תקשורת ותקשורת רחק, מכשירי טלפון, מכשירי טלפון
ניידים, טלפונים לוויניים, מחשבים, מחשבים ניידים, מחשבי כף
יד, מערכות ניווט, מכשירי נגן, כרטיסי חיוג, חלקים ואביזרים

עבור הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 2430/12/2010



Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215266 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUPER-LINK (ISRAEL) LTD שם: סופר-לינק (ישראל) בע"מ

Address: 16 Shenkar St., Herzlia, 46733, Israel כתובת : רח' שנקר 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513769661מספר זיהוי: 513769661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 35 סוג: 35

Retail sales services in the field of communication 
and telecommunication and related products; sale of 
subscriptions for telecommunication services; all 
included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית בתחום התקשורת ותקשורת הרחק
ומוצרים נלווים; מכירת מנויים לשירותי תקשורת רחק; הנכללים

כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 2530/12/2010



Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215267 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUPER-LINK (ISRAEL) LTD שם: סופר-לינק (ישראל) בע"מ

Address: 16 Shenkar St., Herzlia, 46733, Israel כתובת : רח' שנקר 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513769661מספר זיהוי: 513769661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Installation, maintenance and repair services in the 
field of communication and telecommunication; all 
included in class 37.

שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון בתחום התקשורת ותקשורת
הרחק; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 2630/12/2010



Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215268 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUPER-LINK (ISRAEL) LTD שם: סופר-לינק (ישראל) בע"מ

Address: 16 Shenkar St., Herzlia, 46733, Israel כתובת : רח' שנקר 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513769661מספר זיהוי: 513769661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication devices, 
telephones, mobile telephones, satellite telephones, 
computers, mobile computers, palm computers, 
navigational systems, musical apparatus, calling 
cards, parts and fittings for the aforementioned 
goods; all included in class 9.

התקני תקשורת ותקשורת רחק, מכשירי טלפון, מכשירי טלפון
ניידים, טלפונים לוויניים, מחשבים, מחשבים ניידים, מחשבי כף
יד, מערכות ניווט, מכשירי נגן, כרטיסי חיוג, חלקים ואביזרים

עבור הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 2730/12/2010



Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215269 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUPER-LINK (ISRAEL) LTD שם: סופר-לינק (ישראל) בע"מ

Address: 16 Shenkar St., Herzlia, 46733, Israel כתובת : רח' שנקר 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513769661מספר זיהוי: 513769661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 35 סוג: 35

Retail sales services in the field of communication 
and telecommunication and related products; sale of 
subscriptions for telecommunication services; all 
included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית בתחום התקשורת ותקשורת הרחק
ומוצרים נלווים; מכירת מנויים לשירותי תקשורת רחק; הנכללים

כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 2830/12/2010



Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215270 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUPER-LINK (ISRAEL) LTD שם: סופר-לינק (ישראל) בע"מ

Address: 16 Shenkar St., Herzlia, 46733, Israel כתובת : רח' שנקר 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513769661מספר זיהוי: 513769661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Installation, maintenance and repair services in the 
field of communication and telecommunication; all 
included in class 37.

שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון בתחום התקשורת ותקשורת
הרחק; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 2930/12/2010



Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215319 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Mama Pasta Ltd. שם: מאמא פסטה בע"מ

Address: 30 Baruch  Hirsh Stret, Bnei Barak, 51202, 
Israel

כתובת : רחוב ברוך הירש 30, בני ברק, 51202, ישראל

Identification No.: 511357105מספר זיהוי: 511357105

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Manufacturing and distributing fresh Italian pasta; all 
included inc lass 30.

ייצור ושיווק פסטה איטלקית טריה; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 3030/12/2010



Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Dated 02/10/2008 (Section 16) מיום 02/10/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 007284987

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
007284987

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Zeolite

Trade Mark No. 215454 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electric kitchen machines and apparatus, including 
mincing machines, mixing and kneading machines, 
fruit pressing machines, juice extractors, juice 
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor
-driven tools, electric can openers, knife sharpeners 
as well as machines and devices for the preparation 
of beverages and/or food; taps (machines, engines or 
motors) and pumps for dispensing cooled beverages, 
for use in combination with appliances for cooling of 
beverages; electric waste disposal units,  including 
waste masticators and compressors; dishwashers; 
electric machines and appliances for treating laundry 
and clothing, including washing machines, spin 
driers, laundry presses, ironing machines (included in 
this class); electric cleaning apparatus for household 
use, including window cleaning devices and shoe 
cleaning devices, vacuum cleaners; wet and dry 
vacuum cleaners; parts for the aforementioned 
goods, included in this class; in particular hoses, 
pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum 
cleaners; all included in class 7.

מכונות ומכשירים חשמליים למשק בית ולמטבח (הנכללים בסוג
זה), בייחוד מכונות ומכשירי מטבח חשמליים, כולל מכונות

טחינה, מכונות ערבוב ולישה, מכונות מעיכה לפירות, מסחטות
מיץ, מרכזות מיץ, מטחנות, מכונות פריסה, כלים חשמליים
המונעים על ידי מוטור, פותחני קופסאות חשמליים, משחיזי
סכינים וכן מכונות והתקנים להכנת משקאות ו/או מזון; ברזים
(מכונות, מנועים או מוטורים) ומשאבות לחלוקת משקאות

מקוררים, לשימוש בשילוב עם כלים לקירור משקאות; יחידות
חשמליות לסילוק אשפה, כולל טוחני ומדחסי אשפה; מדיחי
כלים; מכונות וכלים חשמליים לטיפול בכביסה ובבגדים, כולל
מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מכבשי כביסה, מכונות גיהוץ
(הנכללים בסוג זה); מכשירים חשמליים לניקוי לשימוש במשק
הבית, כולל התקנים לניקוי חלונות והתקנים לניקוי נעליים,
שואבי אבק; התקני שואבי אבק ליבש ולרטוב; חלקים של

הסחורות הנ"ל, הנכללים בסוג זה; במיוחד זרנוקים, צינורות,
מסנני אבק ושקיות לסינון אבק, כולם לשואבי אבק; 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)

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

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 3130/12/2010



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

כ"ג טבת תשע"א - 3230/12/2010



Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215608 מספר סימן

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, waffle 
irons (electric); egg boiling apparatus, deep fryer 
(electric); electric tea and coffee making apparatus, 
electric espresso machines, electric coffee machines 
(included in this class); refrigerators, freezers, cooling 
cabinets, beverage cooling apparatus; combination 
apparatus for cooling and freezing, deep freezing 
apparatus, ice-makers; ice-cream makers; dryers, in 
particular laundry dryers, tumble dryers for laundry 
use; hand dryers; hair dryers; infrared lamps (not for 
medical purposes); electric heating pads (not for 
medical purposes); electric heating covers (not for 
medical purposes);grease filter devices and extractor 
devices, including extractor hoods; air deodorisation 
apparatus; flavour dosing apparatus (not for personal 
use); water piping devices, as well as sanitary 
equipment, in particular fittings for steam, air and 
water piping equipment, warm water devices, storage 
water heaters and continuous flow water heaters; 
kitchen sinks; heat pumps; electric household and 
kitchen machines, namely taps (machines, engines 
or motors) for dispensing cooled beverages, for use 
in combination with appliances for cooling of 
beverages; parts of all aforementioned goods 
included in this class; all included in class 11.

התקנים לחימום, יצירת קיטור ובישול, במיוחד תנורים, התקנים
לבישול, אפיה, טיגון, גריל, קלייה, הפשרה וחימום מזון וצלחות,
מתקנים למים חמים; מחממים בטבילה, סירי בישול, חשמליים;
מתקני מיקרוגל, מגהצי וופל (חשמליים); מכשירים לבישול
ביצה, מטגן עמוק (חשמלי); מכשירים חשמליים להכנת תה
וקפה, מכונות חשמליות לאספרסו, מכונות קפה חשמליות

(הכלולות בסוג זה); מקררים, מקפיאים, ארונות קירור, מכשירי
קירור למשקאות; מכשירים משולבים לקירור ולהקפאה, מכשירי
הקפאה עמוקה, יוצרי קרח; יוצרי גלידה; מייבשים, במיוחד

מייבשי כביסה, מייבשים בגלגול לשימושי כביסה; מייבשי ידיים;
מייבשי שיער; מנורות אינפרא-אדומות (שאינם למטרות

רפואיות); פדים חשמליים לחימום (שאינם למטרות רפואיות);
כיסויים חשמליים לחימום (שאינם למטרות רפואיות); התקנים
לסינון שומן והתקני מיצוי, כולל מנדפי מיצוי; מלחלחי אויר,

מכשירים לבישום אוויר; מכשירי מינון טעמים (שאינם לשימוש
אישי), התקני צינורות מים, וכמו כן ציוד סניטרי, במיוחד
מתאמים לציוד צנרת לקיטור, לאוויר ולמים, התקנים למים
חמים, מחממי מים מאוחסנים ומחממי מים בזרם מתמשך;

כיורי מטבח; משאבות חום; מכונות משק בית ומטבח
חשמליות, דהיינו ברזים (מכונות, מנועים או מוטורים) לחלוקת
משקאות מקוררים, לשימוש בשילוב עם כלים לקירור משקאות;
חלקים לכל הסחורות הנזכרות בסוג זה; 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, 16/04/2008 גרמניה, 16/04/2008

Class: 11 סוג: 11

כ"ג טבת תשע"א - 3330/12/2010



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

כ"ג טבת תשע"א - 3430/12/2010



Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215900 מספר סימן

Owners

Name: Viacom 18 Media Pvt. Ltd.

Address: 36 B, Dr. R.K. Shirodkar Marg,, Mumbai, 400 
012, India

Identification No.: 68785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים 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

Television broadcasting services via cable, satellite 
and other means; cable radio broadcasting; cable 
radio transmission; mobile radio communication; 
radio broadcasting; radio communication; providing 
downloadable ring tones, music, MP3s, graphics, 
video images for wireless mobile communication 
devices; providing wireless transmission of uploading 
and downloading ring tones, voice, music, MP3s, 
graphics, video images, information and news; 
sending and receiving voice and text message; all 
the above mentioned services also available on 
Internet platform; all included in class 38.

שירותי שידור טלוויזיה באמצעות כבלים, לווין או אמצעים
אחרים; שידור רדיו בכבלים; תמסורת רדיו בכבלים; תקשורת
רדיו ניידת; שידור רדיו; תקשורת רדיו; אספקת רינגטונים,
מוסיקה, MP3, גרפיקה, תמונות וידיו עבור התקני תקשורת

ניידים הניתנים להורדה; אספקת תמסורת אלחוטי של
רינגטונים, קול, מוסיקה, MP3, גרפיקה, תמונות וידיאו, מידע
וחדשות הניתנים להעלאה ולהורדה; שליחה וקליטה של מסר
קול ותמליל; כל השירותים דלעיל זמינים גם בפלטפורמת

אינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 3530/12/2010



Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215901 מספר סימן

Owners

Name: Viacom 18 Media Pvt. Ltd.

Address: 36 B, Dr. R.K. Shirodkar Marg,, Mumbai, 400 
012, India

Identification No.: 68785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים 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, sporting and cultural services 
including production of radio, television programs, 
films and live entertainment features, animated 
motion pictures and television features; services 
relating to cinema, television studios, motion picture 
entertainment; services relating to the publication of 
books, magazines and periodicals; providing 
information via the Internet relating to programmes, 
shows, events, films etc., aired and to be aired on the 
TV channel; production of dance, music and video 
award shows, comedy and game shows, fashion 
shows and sports events and musical concerts 
before live audiences, tv news shows; all included in 
class 41

שירותי בידור, ספורט ותרבות הכוללים הפקת תוכניות רדיו
וטלוויזיה, סרטים והצגות בידור חי, סרטים עם אנימציה

ותוכניות טלוויזיה; שירותים הקשורים לקולנוע, אולפני טלוויזיה,
בידור באמצעות סרטים; שירותים הקשורים להוצאה לאור של
ספרים, מגזינים וכתבי עת; אספקת מידע באמצעות האינטרנט
הנוגע לתוכניות, הופעות, אירועים, סרטים וכדומה, המשודרים
וישודרו בערוץ הטלויזיה; הפקת מופעי פרס של מחול, מוסיקה
ווידיאו, מופעי קומדיה ושעשועונים, תצוגות אופנה ומופעי

ספורט וקונצרטים מוסיקאליים בפני קהל חי, תוכניות חדשות
בטלוויזיה; כולם נכללים בסוג 41.                       .

כ"ג טבת תשע"א - 3630/12/2010



Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215980 מספר סימן

DIAMONDS FOR A CURE

Owners

Name: GALLERIA COLLECTIONS, INC.

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

Identification No.: 69655

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; included in class 14. תכשיטים; הכלולים 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)

U.S.A., 08/08/2008 ארה"ב, 08/08/2008

Class: 14 סוג: 14

כ"ג טבת תשע"א - 3730/12/2010



Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215981 מספר סימן

FACETS OF HOPE

Owners

Name: GALLERIA COLLECTIONS, INC.

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

Identification No.: 69655

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Diamonds and diamond jewelry; all included in class 
14.

יהלומים ותכשיטי יהלום; כולם כלולים 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)

U.S.A., 08/08/2008 ארה"ב, 08/08/2008

Class: 14 סוג: 14

כ"ג טבת תשע"א - 3830/12/2010



Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216078 מספר סימן

Owners

Name: ALGORITHMICS TRADEMARKS LLC

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

Identification No.: 61904

(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 for financial risk management 
and measurement; computer software for organizing 
and consolidating financial information regarding 
ratings of securities and rating the credit worthiness 
of bonds and other securities; computer software for 
use in financial analysis, credit-risk assessment for  
commercial lending and commercial credit risk 
management and measurement; computer software 
for data warehousing in the financial field; namely,  
software for organising and operating a system for 
storing, retrieving and managing large amounts of 
any type of data in the financial field; all included in 
class 9.

תכנת מחשב לניהול ומדידת סיכון פיננסי; תכנת מחשב לארגון
ואיחוד מידע פיננסי בנוגע לדירוג של ניירות ערך ודירוג של ערך

אשראי של אגרות חוב וניירות ערך אחרים; תכנת מחשב
לשימוש בניתוח פיננסי, הערכת סיכון-אשראי להלוואות

מסחריות וניהול ומדידת סיכון אשראי מסחרי; תכנת מחשב
לאחסון נתונים בתחום הפיננסי; דהיינו, תכנה לניהול ותפעול
של מערכת לאחסון, אחזור וניהול כמויות גדולות של כל סוגי

הנתונים בתחום הפיננסי; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 3930/12/2010



Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216079 מספר סימן

Owners

Name: ALGORITHMICS TRADEMARKS LLC

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

Identification No.: 61904

(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: 36 סוג: 36

Financial services relating to strategic risk  
management and measurement; financial  
consulting; financial consulting concerning  financial 
risk management and measurement; financial 
services related to organizing and  consolidating 
financial information regarding ratings of securities 
and rating the credit  worthiness of bonds and other 
securities;  financial services related to financial 
analysis, credit-risk assessment for commercial 
lending and commercial credit risk management and 
measurement; consulting services relating to 
financial risk management and measurement; 
consulting services relating to organizing and 
consolidating financial information regarding ratings 
of securities and rating the credit worthiness of bonds 
and other securities; consulting services relating to 
financial analysis, credit-risk assessment for 
commercial lending and commercial credit risk 
management and measurement; all included in class 
36.

שירותים פיננסיים הקשורים לניהול ומדידת סיכון אסטרטגי;
ייעוץ פיננסי; ייעוץ פיננסי הקשור לניהול ומדידת סיכון פיננסי;
שירותים פיננסיים הקשורים לארגון ואיחוד מידע פיננסי הקשור

לדירוג ניירות ערך ודירוג של ערך אשראי של אגרות חוב
וניירות ערך אחרים; שירותים פיננסיים הקשורים לניתוח

פיננסי, הערכת סיכון-אשראי להלוואות מסחריות וניהול ומדידת
סיכון אשראי מסחרי; שירותי ייעוץ הקשורים לניהול ומדידת
סיכון פיננסי; שירותי ייעוץ הקשורים לארגון ואיחוד של מידע
פיננסי הקשור לדירוג ניירות ערך ודירוג של ערך אשראי של
אגרות חוב וניירות ערך אחרים; שירותי ייעוץ הקשורים לניתוח
פיננסי, הערכת סיכון-אשראי להלוואות מסחריות וניהול ומדידה

של סיכון אשראי מסחרי; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 4030/12/2010



Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216080 מספר סימן

Owners

Name: ALGORITHMICS TRADEMARKS LLC

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

Identification No.: 61904

(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

Consulting services relating to data warehousing in 
the financial field, namely, organising and operating a 
system for storing, retrieving and managing large 
amounts of any type of data in the financial field; 
computer software implementation and maintenance 
services; all included in class 42.

שירותי ייעוץ הקשורים לאחסון נתונים בתחום הפיננסי, דהיינו,
ארגון ותפעול מערכת לאחסון, אחזור וניהול כמויות גדולות של
כל סוגי הנתונים בתחום הפיננסי; שירותי יישום ותחזוקה של

תכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 4130/12/2010



Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216426 מספר סימן

REMBURT

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders, endocrinological diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, infertility diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders, genetic diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם, דהיינו תכשירים לטיפול
במחלות והפרעות אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות,

מחלות והפרעות אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות
אונקולוגיות, מחלות והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות
הקשורות לאי פוריות, מחלות והפרעות מטאבוליות, מחלות
והפרעות של הריאות, מחלות והפרעות ראומטולוגיות, מחלות

והפרעות גנטיות; 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)

Switzerland, 06/05/2008 שוויץ, 06/05/2008

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 4230/12/2010



Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216452 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: TZLALIT AWNING LTD. שם: צללית סוככים בע"מ

Address: כתובת : רחוב אבן גבירול 7, ת.ד. 1070, יהוד, ישראל

Identification No.: 511367757מספר זיהוי: 511367757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Keshet, Adv.

Address: 5 Jabotinsky Street, P.O.B. 3707, Ramat Gan, 
52136, Israel

שם: משה קשת, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 5, ת.ד. 3707, רמת גן, 52136, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales and marketing services of awnings, sheds, 
pergolas, sun shade devices, ventilation devices, 
umbrellas, and sheets made of cloth, plastic or 
imitation leather and textile materials; all included in 
class 35.

שרותי מכירה ושיווק של סוככים, סככות, פרגולות, צלונים
והתקנים להסתרת השמש, התקנים לאוורור, שמשיות, ויריעות
העשויות מבד, פלסטיק או חיקויי עור וחומרי טקסטיל; כולם

נכללים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 4330/12/2010



Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216603 מספר סימן

INSPIRE

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 C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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

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

סבונים, דברי בישום, שמנים אתריים, תכשירים לטיפוח הגוף
והיופי, תרחצים לשיער, משחות שיניים; הנכללים בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 4430/12/2010



Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216680 מספר סימן

Owners

Name: SGG Lisco LLC

Address: Chicopee, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TRUE TO THE GAME, 
but in the combination of the mark.

TRUE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TO THE GAME, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses; included in class 9. משקפי שמש; הנכללים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 4530/12/2010



Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216681 מספר סימן

Owners

Name: SGG Lisco LLC

Address: Chicopee, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TRUE TO THE GAME, 
but in the combination of the mark.

TRUE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TO THE GAME, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches; included in class 14. שעונים; הנכללים בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 4630/12/2010



Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216682 מספר סימן

Owners

Name: SGG Lisco LLC

Address: Chicopee, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TRUE TO THE GAME, 
but in the combination of the mark.

TRUE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TO THE GAME, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, backpakcs and gear bags; all included in class 
18.

תיקים, תיקי גב ותיקי ביגוד; הנכלים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 4730/12/2010



Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216683 מספר סימן

Owners

Name: SGG Lisco LLC

Address: Chicopee, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TRUE TO THE GAME, 
but in the combination of the mark.

TRUE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TO THE GAME, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Sports and casual footwear; sports and casual 
clothing, hats and caps; all incuded in class 25.

נעלי ספורט ונוחות; בגדי ספורט ונוחות, כובעים ומצחיות;
הנכלים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 4830/12/2010



Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216684 מספר סימן

Owners

Name: SGG Lisco LLC

Address: Chicopee, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan TRUE TO THE GAME, 
but in the combination of the mark.

TRUE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
TO THE GAME, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Sports balls, namely  basketballs, footballs, soccer 
balls, volleyballs, softballs, baseballs, tennis balls, 
golf balls, hi-bounce balls; sports equipment, namely, 
baseball gloves, basketball backboards, basketball 
nets, and portable basketball systems consisting of a 
backboard, net, pole, base and goal; Baseball 
accessories, namely baseball bats, fielding gloves, 
face masks, shin guards, chest protectors, batting 
gloves, elbow pads, batting tees, bases and 
pitchback machines; volleyball net systems 
composed primarily of volleyball nets, poles, spikes, 
balls, court marking kits and combination kit packs 
consisting of the aforementioned item; all included in 
class 28.

כדורי ספורט, דהיינו כדורי כדורסל, כדורי רגבי, כדורי כדורגל,
כדורי כדור אף, כדורי סופטבול, כדורי בייסבול, כדורי טניס,
כדורי גולף, כדורי הקפצה לגובה; ציוד ספורט, דהיינו כפפות
בייסבול, לוחות כדורסל, רשתות כדורסל, ומערכות כדורסל
ניידות המכילות לוח כדורסל, רשת, מוט, בסיס ומטרה; ציוד
בייסבול, דהיינו מחבטי בייסבול, כפפות מגרש, מסכות פנים,
מגני שוק, מגני חזה, כפפות חבטה, רפידות מרפקים, מתקני
חבטה, בסיסים ומכונות זריקה חוזרת; מערכות רשת כדור אף
המורכבות בעיקר מרשת כדור אף, מוטות, יתדות, כדורים,
ערכות סימון מגרש וחבילות של שילובים המכילות את
הפריטים המצויינים לעיל; הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 4930/12/2010



Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216745 מספר סימן

HAIFA HOOPS FOR KIDS

Owners

Name: Triangle Financial Services, LLC

Address: 3201 N.E. 183rd Street, Suite 2208, Aventura, 
Florida, 33160, U.S.A.

Identification No.: 69678

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Charitable services, namely,  sending 
underprivileged children to professional basketball 
games; all included in class 41.

שירותי צדקה, דהיינו, שליחת ילדים מקופחים למשחקי כדורסל
מקצועיים; 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., 17/11/2008 ארה"ב, 17/11/2008

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 5030/12/2010



Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216746 מספר סימן

HAIFA HOOPS FOR KIDS

Owners

Name: Triangle Financial Services, LLC

Address: 3201 N.E. 183rd Street, Suite 2208, Aventura, 
Florida, 33160, U.S.A.

Identification No.: 69678

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Charitable fund raising services for sending 
underprivileged children to professional basketball 
games; all included in class 36.

שירותי גיוס כספים לצדקה עבור שליחת ילדים מקופחים
למשחקי כדורסל מקצועיים; 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., 17/11/2008 ארה"ב, 17/11/2008

Class: 36 סוג: 36

כ"ג טבת תשע"א - 5130/12/2010



Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216859 מספר סימן

DOUBLE BLACK

Owners

Name: IM.CO. S.a.s. di PRISCO FERDINANDO

Address: Via Duomo No. 89, NAPOLI, 80100, Italy

Identification No.: 69845

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, belts, shirts and T-shirts, socks, 
panties and underpants, neckties, trousers and 
shorts, jeans; overalls; vests, cardigans, coats, 
scarves, gloves, jackets, sweaters, pullovers, 
undershirts, pajamas, bathrobes; footwear namely 
shoes, boots, sandals and slippers; headgear, 
namely hats and caps; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, חגורות, חולצות וחולצות טי, גרביים, תחתוני
נשים ותחתונים, עניבות, מכנסיים ומכנסיים קצרים, ג'ינסים;
אוברול; וסטים, קרדיגן, מעילים, צעיפים, כפפות, ז'קטים,

סוודרים, אפודות, גופיות, פיג'מות, חלוקי רחצה; הנעלה דהיינו
נעליים, מגפיים, סנדלים ונעלי בית; כיסויי ראש, דהיינו כובעים

וכומתות; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 5230/12/2010



Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217043 מספר סימן

OPTIML

Owners

Name: Tessera, Inc.,

Address: 3025 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 67154

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the field of image processing; 
optical lenses; semiconductor chips and optical 
lenses in combination; integrated optical systems for 
imaging; all included in class 9.

תוכנות מחשב בתחום עיבוד תמונות; עדשות אופטיות;
קומבינציה של שבבים מוליכים למחצה ועדשות אופטיות;

מערכות אופטיות משולבות להדמיות; הכלולים 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., 24/11/2008 ארה"ב, 24/11/2008

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 5330/12/2010



Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217044 מספר סימן

OPTIML

Owners

Name: Tessera, Inc.,

Address: 3025 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 67154

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design of optical and microoptical components; all 
included in class 42.

עיצוב רכיבים אופטיים ומיקרו-אופטיים; הכלולים 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., 24/11/2008 ארה"ב, 24/11/2008

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 5430/12/2010



Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217114 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: EMZA Visual Sense Ltd. שם: אמזה ויזואל סנס בע"מ

Address: 3 Hayozma Street, Kfar Saba, 44422, Israel כתובת :

Identification No.: 513733931מספר זיהוי: 513733931

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

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

Conditions/Disclaimers

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sensors, visual sensors and detector units for use in 
surveillance, monitoring and control, counting and 
measuring; surveillance systems, namely electronic, 
solar and wireless sensors, cameras, antennae, 
sensor cards and sensor chips, alarms, algorithms 
and software therefore; sensors for the determination 
of proximity, invasion, breach of perimeters, positions 
and distances; computer software for processing 
information to and from sensors; authentication 
software for controlling access to and 
communications with computers and sensors that 
may be downloaded from a global computer network 
and/or recorded on computer media; included in 
class 9.

חיישנים, חיישנים חזותיים ויחידות גילוי לשימוש במעקב, ניטור
ושליטה, ספירה ומדידה; מערכות מעקב, היינו חיישנים,
מצלמות, אנטנות, כרטיסי חיישן ושבבי חיישן, אזעקות

אלקטרונים, סולאריים ואלחוטיים, ואלגוריתמים ותוכנה עבורם.;
חיישנים לקביעת קרבה, חדירה, חדירה היקפית, מיקומים

ומרחקים; תוכנת מחשב לגישה למידע לחיישנים ומהם; תוכנת
אימות לשליטה בגישה אל ותקשורת עם מחשבים וחיישנים
הניתנים להורדה מרשת מחשבים גלובלית ו/או מתועדים על

מדיה ממוחשבת; הנכללים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 5530/12/2010



Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217287 מספר סימן

EXPLORE

Owners

Name: SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN

Address: Paris, France

Identification No.: 4476

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: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings; spas 
and day spa services, beauty salons, hair salons, 
facial, skin and nail care services, massage therapy 
services.

טיפולי טיפוח היופי והיגיינה לבני אדם; ספא ושירותי ספא, מכון
ליופי, מספרות, שירותים לטיפוח הפנים, העור והציפורניים,

שירותי ריפוי באמצעות עיסוי.

כ"ג טבת תשע"א - 5630/12/2010



Application Date 12/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217349 מספר סימן

Owners

Name: MHCS

Address: 9 avenue de Champagne, Epernay, 51200, 
France

Identification No.: 801711

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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: 33 סוג: 33

Champagne brut wines; all included in class 33. יינות שמפניה יבשים; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 5730/12/2010



Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217457 מספר סימן

AT-EASE

Owners

Name: Humanetics Corporation

Address: 10400 Viking Drive Suite 100, Eden Prairie, 
Minnesota, 55344, U.S.A.

Identification No.: 70480

(Minnesota 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

Dietary supplements; all included in class 5. תוספים תזונתיים; 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., 15/12/2008 ארה"ב, 15/12/2008

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 5830/12/2010



Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217605 מספר סימן

RED LINE

Owners

Name: Tyco Fire Products L.P.

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

Identification No.: 36956

(Delaware Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Fire extinguishing apparatus, namely, hand portable
and wheel extinguishers and large dry chemical fire
extinguishing units;
all included in class 9.

מכשירים לכיבוי אש, דהיינו, מטפים ידניים ניידים ועל גלגלים
ויחידות כימיות יבשות גדולות לכיבוי אש; הנכללים כולם בסוג

.9

כ"ג טבת תשע"א - 5930/12/2010



Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217741 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Preparation of pharmaceutical, medical, homeopathic 
and natural preparations; consultancy in the field of 
pharmacy, medical, homeopathic and natural 
preparations and nutrition; all included in class 44.

הכנה של תכשירים רוקחיים, רפואיים, הומיאופתיים וטבעיים;
יעוץ בתחומים של רוקחות, תכשירים רפואיים, הומיאופתיים

וטבעיים ותזונה; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 6030/12/2010



Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217746 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services, pharmacy services and 
pharmacies; all these, including in the field of 
homeopathy; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית, שירותי רוקחות ובתי מרקחת; כל
אלה, לרבות בתחום ההומיאופתיה; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 6130/12/2010



Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217747 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations in the field 
of homeopathy; all included in class 5.

מוצרים ותכשירים רוקחיים בתחום ההומיאופתיה; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 6230/12/2010



Application Date 16/01/2009 תאריך הגשה

Dated 15/12/2009 (Section 16) מיום 15/12/2009 (סעיף 16)

Germany No. 302009002521 גרמניה מספר: 302009002521

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

FREEDOM TOUR

Trade Mark No. 217817 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: 41 סוג: 41

Entertainment and cultural activities, namely, 
organization, planning, and production of social, 
musical and/or artistic events, and parties; all 
included in class 41.

פעילויות בידור ותרבות, שהן, ארגון, תכנון, והפקה של אירועים
חברתיים, מוסיקליים ו/או אמנותיים, ומסיבות; הנכללים כולם

בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 6330/12/2010



Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217983 מספר סימן

Owners

Name: ARDA (ZHEJIANG) ELECTRIC CO.,LTD

Address: Zhoutang,Xi Cheng,Yongkang,Zhejiang, 
People's Republic of China

Identification No.: 70193

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

Gas furnace; bakers' ovens; microwave ovens 
(cooking apparatus); coffee machines, electric; 
refrigerators; stoves; extractor hoods for kitchens; 
solar energy powered water heaters; disinfectant 
apparatus; radiators, electric; all inluded in class 11.

כבשני גז; תנורי אפייה; תנורי מיקרוגל (התקני בישול); מכונות
קפה, חשמליות; מקררים; כיריים; קולטי אדים למטבחים;

מחממי מים על בסיס אנרגיה סולרית; התקני חיטוי;
רדיאטורים, חשמליים; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 6430/12/2010



Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218009 מספר סימן

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: 5 סוג: 5

Preparations for enhancing growth; all included in 
class 5.

תכשירים לעידוד גדילה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 6530/12/2010



Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218114 מספר סימן

ENOVIA

Owners

Name: DASSAULT SYSTEMES

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

Identification No.: 800024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Recorded computer software for graphic visualization 
in two or three dimensions, especially for computer-
aided design, animation, simulation, publication, 
document searches, geometry simplification, 
defeaturing, for remote monitoring and surveillance; 
imagery software; maintenance software; software 
for presenting knowledge about industrial products, 
their manufacture, their use, their maintenance, their 
documentation; game design software; computer-
gaming software; data exchange software; 
educational software; training software; teaching 
software; CDs, DVDs and diskettes; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב מוקלטת להדמיה גרפית בשניים או שלושה
מימדים, במיוחד לעיצוב, אנימציה, סימולציה, פירסום, חיפוש
מסמכים, פישוט גיאומטרי, והפשטה בעזרת מחשב, להשגחה
מרחוק ופיקוח; תוכנת דימויים; תוכנת אחזקה; תוכנה להצגת
ידע בנוגע למוצרים תעשייתיים, הייצור שלהם, השימוש בהם,
האחזקה שלהם, התיעוד שלהם; תכנת עיצוב משחק; תכנת
משחקי מחשב; תכנת החלפת נתונים; תכנת חינוך; תכנת

הכשרה; תכנת לימוד; CDs ,DVDs  ודיסקטים; הנכללים כולם
בסוג 9.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/07/2008, No. 083590550 צרפת, 24/07/2008, מספר 083590550

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 6630/12/2010



Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218115 מספר סימן

Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 800912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Belts; Boxer shorts; Camisoles; Caps; Coats; Flip 
flops; Footwear; Halter tops; Hats; Hooded sweat 
shirts; Jackets; Jeans; Knit shirts; Lounge pants; 
Loungewear; Pajama bottoms; Pants; Polo shirts; 
Shirts; Shoes; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
Short-sleeved shirts; Shorts; Skirts; Sweat pants; 
Sweat shirts; Sweat shorts; Sweaters; Swimming 
trunks; Swimwear; T-shirts; Tank tops; Undershirts; 
Underwear; all included in class 25.

חגורות; תחתוני בוקסר; כותנות; כובעים; מעילים; קבקבי
אצבע; הנעלה; חולצות קולר; כובעים; חולצות מיזע עם ברדס;
מקטורנים; מכנסי ג'ינס; סריגים; מכנסי בית; לבוש בית; מכנסי
T פיג'מה; מכנסיים; חולצות פולו; חולצות; נעליים; חולצות

בעלות שרוול קצר או ארוך; חולצות בעלות שרוול קצר; מכנסיים
קצרים; חצאיות; מכנסי מיזע; חולצות מיזע; מכנסי מיזע קצרים;
סוודרים; בגדי ים; בגדי רחצה; חולצות T; חולצות ללא שרוול;

גופיות; תחתונים; 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., 25/07/2008, No. 77/531,681 ארה"ב, 25/07/2008, מספר 77/531,681

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 6730/12/2010



Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218135 מספר סימן

Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 800912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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; Belts; Boxer shorts; Camisoles; Caps; 
Coats; Dresses; Fleece pullovers; Fleece shorts; Flip 
flops; Footwear; Gloves; Halter tops; Hats; Hooded 
pullovers; Hooded sweat shirts; Jackets; Jeans; Knit 
shirts; Leg warmers; Leggings; Long-sleeved shirts; 
Lounge pants; Loungewear; Pants; Polo shirts; 
Shirts; Shoes; Shorts; Skirts; Sweat pants; Sweat 
shirts; Sweat shorts; Sweaters; Swim trunks; 
Swimwear; T- shirts; Tank tops; Tops; Underwear; all 
included in class 25.

בגדי ים; חגורות; תחתוני בוקסר; כותנות; כובעים; מעילים;
שמלות; אפודות פליז; מכנסיים קצרים מפליז; קבקבי אצבע;
הנעלה; כפפות; חולצות קולר; כובעים; אפודות עם ברדס;
חולצות מיזע עם ברדס; מקטורנים; מכנסי ג'ינס; סריגים;
חותלות; גרביונים; חולצות בעלות שרוול ארוך; מכנסי בית;
לבוש בית; מכנסי פיג'מה; מכנסיים; חולצות פולו; חולצות;
נעליים; מכנסיים קצרים; חצאיות; מכנסי מיזע; חולצות מיזע;
;T מכנסי מיזע קצרים; סוודרים; בגדי ים; בגדי רחצה; חולצות
חולצות ללא שרוול; עליוניות; תחתונים; 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., 08/08/2008, No. 77/542,688 ארה"ב, 08/08/2008, מספר 77/542,688

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 6830/12/2010



Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218252 מספר סימן

FINLUX

Owners

Name: Vestel Dis Ticaret A.S

Address: Organize Sanayi Bolgesi, Manisa, Turkey

Identification No.: 800040

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Television and radio apparatus and instruments; 
satelite receivers; digital satellite receivers, digital 
terrestrial receivers; data carriers; record players, 
compact disc players, tape recorders, cassette 
players, video players, video recorders; DVD (digital 
video disc) players, receivers and recorders; DVB 
(digital video broadcasting) players, receivers and 
recorders; apparatus and instruments for receiving, 
recording, reproduction and transmission of sound or 
images; cards, tapes, discs, films and programmes 
all for, or bearing, sound and/or video recordings; 
cassettes and cartridges for use with these goods; 
telecommunications apparatus and instruments; 
computers, computer programs; data processing 
apparatus and instruments, parts andfittings for all 
the aforesaid goods; all included in class 9.

מכשירי והתקני טלויזיה ורדיו; מקלטי לווין; מקלטי לווין
דיגיטליים, מקלטי קרקע דיגיטליים; נשאי נתונים, נגני קסטות,
נגני וידאו, מקליטי וידאו; נגני מקלטי ומקליטי DVD (דיסק וידאו
דיגיטלי); נגני, מקלטי ומקליטי DVB (שידור וידאו דיגיטלי);

מכשירים והתקנים לקבלת, הקלטת, שעתוק ושידור צלילים או
דמויות; כרטיסים, קלטות, דיסקים, סרטים ותוכניות שכולם

מיועדים, או נושאים, הקלטות צליל ו/או וידאו; קלטות ומחסניות
לשימוש עם טובין אלו; מכשירי והתקני טלקומוניקציה;

מחשבים, תוכניות מחשב; מכשירים והתקנים לעיבוד נתונים,
חלקים ואביזרים עבור כל הטובין לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 6930/12/2010



Application Date 21/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218481 מספר סימן

RUBIE'S

Owners

Name: Rubie's Costume Co., Inc.

Address: Richmond Hill, NY, 11418, One Rubie Plaza, 
U.S.A.

Identification No.: 70220

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד. 410, רעננה, 43103, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Children and adult masquerade, disguise and 
theatrical costumes; all included in class 25.

תלבושות לתיאטרון, לתחפושות, ולנשפי מסכות לילדים
ומבוגרים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 7030/12/2010



Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218549 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: KLARA BAR SERVICES LTD שם: קלרה שירותי בר בע"מ

Address: כתובת : קויפמן 1 מתחם דולפינריום, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 513826305מספר זיהוי: 513826305

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagag, Buchnik, Weinstein & Co., Adv.

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

שם: חג'ג', בוכניק ויינשטיין ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Running and managing a dance club; included in 
class 41.

הפעלה וניהול של מועדון ריקודים; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 7130/12/2010



Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218592 מספר סימן

אילאריס

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 
disorders of the immune system; all included in class 
5.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות במערכת החיסונית; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 7230/12/2010



Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218656 מספר סימן

Lexma

Owners

Name: Billion More International Co., Ltd.

Address: : 1308 Delaware Avenue Wilmington DE 19806, 
New Castle County, U.S.A.

Identification No.: 800070

(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: 9 סוג: 9

Computer mouses; keyboards; webcams; MP3- 
players; USB-hubs; chip card readers and/or 
electronic card readers not for use with printing, 
scanning or copying devices; OTG copiers; 
loudspeakers; earphones; joy-pads; joysticks; DVDs; 
laser pointer; multi-media switces; microphones; 
fingerprint readers not for use with printing, scanning 
and/or coying devices; computer cables; multi-media 
controllers; all included in class 9.

;MP3 עכברים למחשב; מקלדות; מצלמות אינטרנט; נגני
רכזות  USB; קוראי כרטיסים ו/או קוראי כרטיסים אלקטרונים
שאינם לשימוש במכשירי הדפסה, סריקה, והעתקה; מעתיקי
OTG; רמקולים; אוזניות; פדים לג'ויסטיק, ג'ויסטיק; מכשירי
DVD; מצביעי לייזר; מתגי מולטי מדיה; מיקרופונים; קוראי
טביעות אצבעות שאינם לשימוש עם מכשירי הדפסה,  סריקה
ו/או העתקה; כבלים למחשב;  בקרי מולטימדיה; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 7330/12/2010



Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218780 מספר סימן

DIVA TV

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, education and instruction services; 
television entertainment services; film, music, sport, 
video and theatre entertainment services; production, 
preparation, presentation, distribution, syndication, 
networking and rental of television, teletext and 
videotext programs and of motion pictures, animated 
films, and sound and video recordings; production of 
live entertainment features, production of television 
entertainment features; services relating to motion 
picture entertainment, to television entertainment and 
to live performances and shows; services relating to 
the production of books, magazines, periodical and 
associated electronic media (including CD-ROMs 
and CD-Is); production and rental of educational and 
instructional materials; publishing; organization, 
production and presentation of events for 
educational, cultural or entertainment purposes; 
organization, production and presentation of 
competitions, contests, games, quizzes, exhibitions, 
sporting events, shows, road shows, staged events, 
theatrical performances, concerts, live performances 
and audience participation events; provision of 
entertainment and education for accessing via 
communication and computer networks; provision of 
information relating to any of the aforesaid services; 
all included in class 41.

שרותי בידור, חינוך והדרכה; שרותי בידור טלוויזיה; שרותי
בידור סרטים, מוסיקה, ספורט, וידיאו ותיאטרון; הפקה, הכנה,
פרזנטציה, הפצה, סינדיקציה, רישות והשכרה של תוכניות
טלוויזיה, טלטקסט ווידיאוטקסט ושל סרטי קולנוע, סרטי
אנימציה, והקלטות קול ווידיאו; הפקה של מופעי בידור חי
מרכזיות, הפקת מופעי בידור טלוויזיה מרכזיות; שירותים
המתייחסים לבידור סרטי קולנוע, לבידור טלוויזיה ולהצגות

ולהופעות חיים; שירותים המתייחסים להפקת ספרים, מגזינים,
-CD -ו CD-ROMs כתבי-עת ומדיה אלקטרונית קשורה (כולל
Is); הפקה והשכרה של חומרי הוראה והדרכה; הוצאה לאור;
ארגון, הפקה ופרזנטציה של אירועים למטרות הוראה, תרבות
או בידור; ארגון, הפקה ופרזנטציה של אירועים תחרותיים,
התמודדויות, משחקים, חידונים, תערוכות, אירועי ספורט,
הופעות, הופעות בדרכים, אירועים מבוימים, הופעות

תיאטרליים, קונצרטים, הצגות חיות ואירועי השתתפות קהל;
אספקת בידור והוראה לגישה דרך רשתות תקשורת ומחשב;

אספקת מידע המתייחס לכול השירותים הנזכרים לעיל;
הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 7430/12/2010



Owners

Name: Universal City Studios LLLP

Address: 100 Universal City, Universal City, California, 
91608, U.S.A.

Identification No.: 568

(Delaware limited liability partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

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

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 7530/12/2010



Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218781 מספר סימן

DIVA TV

Owners

Name: Universal City Studios LLLP

Address: 100 Universal City, Universal City, California, 
91608, U.S.A.

Identification No.: 568

(Delaware limited liability partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; broadcasting services; 
organisation and distribution of television 
broadcasts/programmes via wireless and cable 
networks; transmitting of film, television, teletext and 
videotext programmes or broadcasts; arranging and 
granting access to users for various communications 
networks, including for interactive applications, in 
particular for data distribution; gathering, delivering 
and transmitting messages, press reports and market 
research data (including using electronic means 
and/or by computer); transmission of sound and 
images by satellite; broadcasting processed and 
unprocessed data by satellite; loading and updating 
operating software by cable or satellite; broadcasting 
pay-TV, including video-on-demand and pay-per-
view, also for others as a digital platform; providing of 
information to others concerning broadcast 
programming and scheduling, broadcasting 
information via wireless or guided networks; on-line 
services and transmissions, namely transfer of 
information and messages including e-mail; operating 
a teleshopping channel; operating communications 
networks with the aid of digital multimedia 
technology, in particular for Internet access, 
teleshopping and telebanking, including for use with 
television screens; operation of networks for the 
transfer of messages, images, text, speech and data; 
transmission of information, including sound, image 
and data; transmission of fee data; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת רחק; שירותי שידור; ארגון והפצה של
שידורים\תכניות טלוויזיה באמצעות רשתות אלחוטיות וכבלים;

העברה של תכניות או שידורי סרט, טלוויזיה, טלטקסט
ווידאוטקסט; ארגון והענקת גישה למשתמשים לרשתות

תקשורת שונות, כולל לאפליקציות אינטראקטיביות, במיוחד
להפצת מידע; איסוף, שליחה והעברת הודעות, דיווחים

לעיתונות ונתוני מחקר שוק (כולל שימוש באמצעים אלקטרוניים
ו\או על ידי מחשב); העברה של קול ובבואות באמצעות לוויין;
שידור נתונים מעובדים ולא מעובדים באמצעות לוויין; העלאה
ועדכון תוכנת הפעלה באמצעות כבלים או לוויין; שידור טלוויזיה
בתשלום, כולל וידיאו-לפי-דרישה ושלם-וצפה, גם עבור אחרים
על פלטפורמה דיגיטאלית; אספקת מידע עבור אחרים בנוגע
לתוכניות ולו"ז לשידור, שידור מידע באמצעות רשת אלחוטית
או מונחית; שירותים ושידורים מקוונים, דהיינו העברת מידע
והודעות כולל דוא"ל; תפעול ערוץ קניות; תפעול רשתות
תקשורת בעזרת טכנולוגית מולטימדיה דיגיטאלית, בעיקר

לגישה לאינטרנט, קניות דרך הטלפון ושירותי בנק דרך הטלפון,
כולל לשימוש עם מסכי טלוויזיה; תפעול של רשתות עבור

העברת הודעות, בבואות, טקסט, דיבור ונתונים; שידור מידע,
כולל קול, בבואה ומידע; שידור מידע עמלה; הנכללים כולם

בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 7630/12/2010



Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218787 מספר סימן

Owners

Name: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 cardiac and 
vascular prognostic, therapeutic, and diagnostic 
testing; diagnostic tests or test kits comprised for 
biological sample collection and storage for medical 
laboratory use, namely, for use in analysis of gene 
expression, genetics, single nucleotide 
polymorphism, haplotypes, proteins, and other 
analytes in biological samples, for the diagnosis of 
diseases, for the monitoring and prediction of disease 
incidence and progression, and for determining drug 
responses; all included in class 10.

כלים ומכשירים רפואיים לחיזוי, טיפול ובדיקת אבחון של הלב
ושל כלי הדם; בדיקות לאבחון או ערכות בדיקה המיועדות
לאיסוף דגימות ביולוגיות ואחסון לשימוש במעבדה רפואית,
כלומר, לשימוש בניתוח של ביטוי גן, גנטיקה, ריבוי צורות של
נוקליאוטיד יחיד, הפלוטיפים, פרוטאינים, ואנליטים אחרים
בדגימות ביולוגיות, לאבחון מחלות, לניטור ולחיזוי שכיחות

והתקדמות מחלות, ולקביעת תגובות לתרופות; הנכללים כולם
בסוג 10.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 17/09/2008, No. 77/572,607 ארה"ב, 17/09/2008, מספר 77/572,607

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 7730/12/2010



Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218788 מספר סימן

Owners

Name: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 diagnostic, prognostic, and 
therapeutic testing of medical patients; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב לאבחון, חיזוי ותרפיה של מטופלים רפואיים;
הנכללים כולם בסוג 9.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 17/09/2008, No. 77/572,607 ארה"ב, 17/09/2008, מספר 77/572,607

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 7830/12/2010



Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218789 מספר סימן

Owners

Name: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Medical services, namely, cardiac and vascular 
therapeutic, prognostic, and diagnostic testing 
services; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שהם, שרותי בדיקה, טיפול, חיזוי, ואבחון
של הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 44.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 17/09/2008, No. 77/572,607 ארה"ב, 17/09/2008, מספר 77/572,607

Class: 44 סוג: 44

כ"ג טבת תשע"א - 7930/12/2010



Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218790 מספר סימן

Owners

Name: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Diagnostic medical reagents, chemicals and 
biological materials both as spatially defined arrays 
and solutions or reagents for medical laboratory use 
in diagnosing, monitoring, and predicting diseases 
and for measuring or predicting response to therapy 
of cardiac and vascular diseases; all included in class 
5.

מגיבים כימיים מאבחנים, כימיכלים וחומרים ביולוגיים שניהם
בין כמוגדרים באופן מרחבי כמערך נתונים ופתרונות ובין

כמגיבים כימיים לשימוש מעבדה רפואית באבחון, ניתור וחיזוי
מחלות ועבור מדידה או חיזוי תגובה לטיפול במחלות לב וכלי

דם; הנכללים כולם בסוג 5.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 17/09/2008, No. 77/572,607 ארה"ב, 17/09/2008, מספר 77/572,607

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 8030/12/2010



Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218866 מספר סימן

EDITION

Owners

Name: Marriott International, Inc.

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, 20817, 
Maryland, U.S.A.

Identification No.: 800056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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: 43 סוג: 43

Hotel services; restaurant, catering, bar and cocktail 
lounge services; provision of general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; 
provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; reservations services for hotel 
accommodations.

שירותי מלון; שירותי מסעדה, קייטרינג, פאב ואולם קוקטייל;
אספקת מתקנים כלל-שימושיים לישיבות, כנסים ותצוגות;
אספקת מתקני סעודה ואירוע חברתי לאירועים מיוחדים;

שירותי הזמנה לאכסון במלון.

כ"ג טבת תשע"א - 8130/12/2010



Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218867 מספר סימן

EDITION

Owners

Name: Marriott International, Inc.

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, 20817, 
Maryland, U.S.A.

Identification No.: 800056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Real estate services, namely, listing, leasing, 
brokerage and management of apartments and 
condominium residential units; real estate financing.

שירותי נדל"ן, בעיקר פרסום, השכרה, תיווך וניהול של דירות
ויחידות דיור בבית משותף; מימון נדל"ן.

כ"ג טבת תשע"א - 8230/12/2010



Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218868 מספר סימן

EDITION

Owners

Name: Marriott International, Inc.

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, 20817, 
Maryland, U.S.A.

Identification No.: 800056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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: 44 סוג: 44

Spa services, namely, providing facial, hair, skin and 
body treatments, manicure and pedicure services, 
massage services, body waxing services and beauty 
salon services.

שירותי ספא, בעיקר, אספקת טיפולי פנים, שיער, עור וגוף,
שירותי מניקור ופדיקור, שירותי עיסוי, שירותי מריטת שיער

בשעווה ושירותי מכון יופי.

כ"ג טבת תשע"א - 8330/12/2010



Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218869 מספר סימן

EDITION

Owners

Name: Marriott International, Inc.

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, 20817, 
Maryland, U.S.A.

Identification No.: 800056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Business management services in the field of hotels, 
restaurants, night clubs, bars, spas, recreational and 
fitness facilities, retail stores, condominiums, 
apartment buildings, and meeting facilities for others; 
retai store services, namely, gift shop, souvenir and 
convenience store services; business administration 
services; business meeting planning services; 
providing business conference facilities.

שירותי ניהול עסקים בתחומי מלונות, מסעדות, מועדוני לילה,
פאבים, ספאים, מתקני בילוי וכושר, חנויות קמעוניות, בתים
משותפים, בניני דירות ומתקני ישיבות לאחרים; שירותי חנות
קמעונית, בעיקר, שירותי חנות מתנות, חנות מזכרות ומכולת;
שירותי ניהול עסקים; שירותי ארגון ישיבות עסקיות; אספקת

מתקנים לכנסים עסקיים.

כ"ג טבת תשע"א - 8430/12/2010



Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218870 מספר סימן

EDITION

Owners

Name: Marriott International, Inc.

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, 20817, 
Maryland, U.S.A.

Identification No.: 800056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Health club services, namely providing instruction 
and consultation in the field of physical exercise; 
providing fitness and exercise facilities; education 
and entertainment services, namely arranging 
educational and entertainment conferences; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; providing facilities for recreation activities; 
night club.

שירותי מועדון בריאות, בעיקר, אספקת הדרכה וייעוץ בתחום
התעמלות גופנית; אספקתמתקני כושר והתעמלות; שירותי
חינוך ובידור, בעיקר, ארגון כנסי חינוך ובידור; ארגון תצוגות
למטרות תרבותיות או חינוכיות; אספקת מתקנים לפעילויות

בילוי; מועדון לילה.

כ"ג טבת תשע"א - 8530/12/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218873 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The mark consist of the green strip applied on the 
container. The image of the container does not 
consist  part of the mark.

הסימן מורכב מרצועה ירוקה הממוקמת על פני המיכל. דמות
המיכל אינה מהווה חלק מן הסימן.

The mark is limited to the colour green. הסימן מוגבל לצבע ירוק.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ketchup and other sauces, included in Class 30 קטשופ ורטבים שונים, הנכללים בסוג 30

כ"ג טבת תשע"א - 8630/12/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218875 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The mark consist of the green strip applied on the 
container. The image of the container does not 
consist  part of the mark.

הסימן מורכב מרצועה ירוקה הממוקמת על פני המיכל. דמות
המיכל אינה מהווה חלק מן הסימן.

The mark is limited to the colour green. הסימן מוגבל לצבע ירוק.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Soup mixes, instant soups; cooked food containing 
meat, preserved vegetables, dried vegetables, 
cooked vegetables, included in Class 29

מרקי בישול, מרקים נמסים; תבשילים המכילים בשר, ירקות
משומרים, ירקות מיובשים, ירקות מבושלים, הנכללים בסוג 29

כ"ג טבת תשע"א - 8730/12/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218876 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The mark consist of the green strip applied on the 
container. The image of the container does not 
consist  part of the mark.

הסימן מורכב מרצועה ירוקה הממוקמת על פני המיכל. דמות
המיכל אינה מהווה חלק מן הסימן.

The mark is limited to the colour green. הסימן מוגבל לצבע ירוק.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Soup mixes, included in Class 29 אבקות מרק, הנכללות בסוג 29

כ"ג טבת תשע"א - 8830/12/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218881 מספר סימן

Owners

Name: Diethelm Keller Brands AG

Address: Mühlebachstrasse 20, Zürich 8008, Switzerland

Identification No.: 800111

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות,
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים,

פלסטיקים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דליקות;
תכשירי חיסום והלחמה; חומרים כימיים לשימור מצרכי מזון;
חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם

בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 8930/12/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218882 מספר סימן

Owners

Name: Diethelm Keller Brands AG

Address: Mühlebachstrasse 20, Zürich 8008, Switzerland

Identification No.: 800111

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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 מכונה; מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב
יבשתיים); רכיבי מצמדים ותמסורת למכונות (למעט לכלי רכב
יבשתיים); מכשירים חקלאיים מלבד המופעלים ידנית; מדגירים

לביצים; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 9030/12/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218883 מספר סימן

Owners

Name: Diethelm Keller Brands AG

Address: Mühlebachstrasse 20, Zürich 8008, Switzerland

Identification No.: 800111

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; סחורות (שאינן כלולות
בסוגים אחרים) העשויות מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לווייתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מרשאום
ותחליפים של כל החומרים האלה, או מחומרים פלסטיים;

הנכללים כולם בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 9130/12/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218892 מספר סימן

Owners

Name: Diethelm Keller Brands AG

Address: Mühlebachstrasse 20, Zürich 8008, Switzerland

Identification No.: 800111

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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 ומיכלים למשק בית או מטבח; מסרקים וספוגים; מברשות
(למעט מברשות צבע); חומרים לעשיית מברשות; פריטים
למטרות ניקוי; צמר פלדה; זכוכית לא מעובדת או מעובדת-

למחצה (למעט זכוכית המשמשת בבניה); כלי זכוכית, חרסינה
וכלי חרס שאינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג

.21

כ"ג טבת תשע"א - 9230/12/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218895 מספר סימן

Owners

Name: Diethelm Keller Brands AG

Address: Mühlebachstrasse 20, Zürich 8008, Switzerland

Identification No.: 800111

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

מכשירים למטרות הצתה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור,
ייבוש, אוורור, אספקת מים וסניטציה; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 9330/12/2010



Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218896 מספר סימן

Owners

Name: Diethelm Keller Brands AG

Address: Mühlebachstrasse 20, Zürich 8008, Switzerland

Identification No.: 800111

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; all included in class 8.

כלים ומכשירים ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם; נשק צד;
תערים; הנכללים כולם בסוג 8.

כ"ג טבת תשע"א - 9430/12/2010



Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218959 מספר סימן

Owners

Name: Carrols Corporation

Address: 968 James Street, Syracuse , NY, U.S.A.

Identification No.: 800124

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 green, yellow, red and 
white.

הסימן עבור הצבעים ירוק, צהוב, אדום 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: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; restaurant services; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי מסעדה;
הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 9530/12/2010



Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218961 מספר סימן

Owners

Name: Carrols Corporation

Address: 968 James Street, Syracuse , NY, U.S.A.

Identification No.: 800124

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 green, yellow, red and 
white.

הסימן עבור הצבעים ירוק, צהוב, אדום 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: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; prepared entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 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; מנות עיקריות מוכנות

המורכבות בעיקר מבשר, דגים, עופות או ירקות; הנכללים כולם
בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 9630/12/2010



Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219062 מספר סימן

THE KING

Owners

Name: "FINANSCONSULT" EOOD

Address: 16 Altzeco St., 4000 Plovdic, 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 טבת תשע"א - 9730/12/2010



Application Date 04/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219289 מספר סימן

Owners

Name: Fashion World Incorporated

Address: 420 N. Rodeo Drive, Beverly Hills, California 
90210, U.S.A.

Identification No.: 800136

(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: 3 סוג: 3

Women and men fragrances; body lotion; shower gel; 
after shave balm; and deodorant stick; all included in 
class 3.

ניחוחות לנשים ולגברים; תחליב גוף; ג'ל רחצה; צרי לאחר
גילוח; ודאודורנט סטיק; 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)

U.S.A., 29/01/2009, No. 77/659,298 ארה"ב, 29/01/2009, מספר 77/659,298

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 9830/12/2010



Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219313 מספר סימן

PACO CHICANO

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 C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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, headwear, and footwear; beanies; belts; 
bikini briefs; blazers; boxer briefs; boxer shorts; 
blouses; boots; bras; briefs; caps; capes; cloth bibs; 
clothing made from leather or imitation leather; coats; 
coveralls; diapers of textile; dresses; gloves; hats; 
hooded sweatshirts; infant wear; jackets; jeans; 
jumpers; knitwear; leggings; long-sleeved t-shirts; 
loungewear; neckwear; overalls; overcoats; panties; 
pants; parkas; polo shirts; ponchos; pullovers; robes; 
scarves; shirts; shorts; shoes; short-sleeved or 
sleeveless blouses and shirts; ski shoes and ski 
boots; ski wear; skirts; slacks; sleepwear; slips; 
socks; sportswear; sports shoes; suits; suspenders; 
sweaters; sweat jackets; sweatpants; sweatshirts; 
sweat shorts; swimwear; tank tops; teddies; trousers 
for jogging; thongs; topcoats; t-shirts; underwear; 
vests; wetsuits; wind jackets; women's sportswear; 
wristbands.

ביגוד,  כיסויי ראש והנעלה;  כיפות; חגורות; תחתוני ביקיני;
בלייזרים; תחתוני בוקסר; מכנסוני בוקסר; חולצות; מגפיים;

חזיות; תחתונים; כומתות; שכמיות; מטליות בד; בגדים עשויים
מעור או דמוי עור; מעילים; סרבלים; חיתולי בד; שמלות;
כפפות; כובעים; חולצות קפוצ'ון; ביגוד לגיל הרך; ז'קטים;

ג'ינסים; סוודרים;  סריגים; חותלות; חולצות טי-שרט ארוכות;
לבוש רשמי; עניבות; סרבלים; מעילים עליונים; תחתונים;
מכנסיים; "דובונים" (מעילי פרווה); חולצות פולו; "פונצ'ו";
אפודות; חלוקים; צעיפים; חולצות; מכנסיים קצרים; נעליים;
חולצות בעלות שרוול קצר ו/או ללא שרוול; נעלי ומגפי סקי;

בגדי סקי; חצאיות; מכנסיים; הלבשת לילה; תחתוניות; גרביים;
בגדי ספורט; נעלי ספורט; חליפות; ביריות; סוודרים; ז'קט

ספורט; מכנסי טרנינג; סווצ'רים;   מכנסי ספורט קצרים; בגדי
ים; כיסויי אגן; תחתוניות; מכנסי ריצה; נעלי אצבע; מעילים
עליונים ;   חוולצות טי; הלבשה תחתונה; וסטים; חליפות
צלילה; מעילי רוח; ביגוד ספורטיבי נשי; סופגי זיעה.

כ"ג טבת תשע"א - 9930/12/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219360 מספר סימן

Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 food and drink services; providing 
restaurant services; providing bar services; cocktail 
services; all included in class 43.

אספקת שירותי אוכל ומשקאות; אספקת שירותי מסעדה;
אספקת שירותי בר; שירותי קוקטייל; הנכללים כולם בסוג 43.

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

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

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

People's Republic of China, 23/01/2009, No. 
7181840

סין, 23/01/2009, מספר 7181840

Class: 43 סוג: 43

כ"ג טבת תשע"א - 10030/12/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219361 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glassware; porcelain; pottery; china; ice buckets; 
cocktail stirrers; drink stirrers; non-electric peelers for 
household use; cabarets (trays); swizzlesticks; 
cocktails shakers; cocktail sticks; mixing glasses; 
strainers; non-electric squeezer for household 
purpose; glass holders; holders for napkins; menu 
card holders; cutlery holders (not furniture); napkins 
dispensers; candle holders; heat insulated containers 
adapted for dispensing drinks; fitted vanity cases; 
bottle openers; corkscrews; cruet stands for holding 
condiments such as oils, vinegars, salts, sauces; 
serving trays; ice trays; bar utensil trays; jugs; 
coolers (ice pails); brushes; combs; decanter stands; 
hipflasks; sponges; household or kitchen utensils; 
toothbrushes; bill holder; ice buckets for use of 
containing bottles (not of metal); piggy banks, not of 
metal; stands for bottles; anti-drip devices for bottles; 
drip-trays for bars; bottle buckets; squeezers; tongs; 
all included in class 21.

כלי זכוכית; פורצילן; כלי חרס; חרסינה; דליי קרח; בוחשי
קוקטיילים; בוחשי משקאות; מקלפים לא חשמליים לשימוש

ביתי; קברטים (מגשים); בוחשנים; מערבבי קוקטיילים; מקלות
קוקטייל; כוסות ערבוב; מסננות; סוחטים לא חשמליים למטרות

ביתיות; מחזיקי כוסות; מחזיקי מפיות; מחזיקי כרטיס
תפריטים; מחזיקי סכו"ם (לא ריהוט); מחלקים למפיות;

פמוטים; מיכלים מבודדי חום המותאמים לחלוקת משקאות;
תיקים מותאמים לאיפור; פותחני בקבוקים; חולצי פקקים;

מעמדי צנצנות להחזקת תבלינים כגון שמנים, חומצים, מלחים,
רטבים; מגשי הגשה; מגשי קרח; מגשי כלים לבר; קנקנים;
מצננים (דליי קרח); מברשות; מסרקים; מעמדי בקבוק הגשה
ליין; בקבוקוני מותן; ספוגים; כלי בית או מטבח; מברשות

שיניים; מחזיקי שטרות; דליי קרח לשימוש להכלת בקבוקים
(לא ממתכת); קופות חיסכון, לא ממתכת; מעמדים לבקבוקים;
התקנים נגד טפטוף לבקבוקים; מגשי טפטוף לברים; דליי
בקבוקים; סוחטים; מלקחיים; הנכללים כולם 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)

People's Republic of China, 23/01/2009, No. 
7181839

סין, 23/01/2009, מספר 7181839

Class: 21 סוג: 21

כ"ג טבת תשע"א - 10130/12/2010



Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 10230/12/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219362 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Bins, not of metal; display cases; display stands; 
bottle casing of woods; trays, not of metal; mirrors; 
picture frames; photo frames; bottle racks; furniture; 
garden furniture; pillows; cushions; non-metallic cap 
closures for bottles; security caps; corks for bottles; 
containers (Non-metallic) for liquids (other than for 
household or kitchen use); packaging containers 
made of wood; all included in class 20.

פחים, לא ממתכת; תיקי תצוגה; מעמדי תצוגה; תיבות לבקבוק
מעץ; מגשים, לא ממתכת; מראות; מסגרות תמונה; מסגרות
תצלום; מתלי בקבוקים; ריהוט; ריהוט גן; כריות; כרים; סוגרי

פקק לא ממתכת לבקבוקים; פקקי ביטחון; פקקי שעם
לבקבוקים; מיכלים (לא ממתכת) לנוזלים (חוץ מלשימוש בבית
או במטבח); מיכלי אריזה עשויים עץ; הנכללים כולם בסוג 20.

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

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

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

People's Republic of China, 23/01/2009, No. 
7181843

סין, 23/01/2009, מספר 7181843

Class: 20 סוג: 20

כ"ג טבת תשע"א - 10330/12/2010



Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 10430/12/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219363 מספר סימן

Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Beers; mineral water; aerated water; non-alcoholic 
beverages; fruit drinks; syrups for beverages; all 
included in class 32.

בירות; מים מינרלים; מים מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים;
משקאות פרי; סירופים למשקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

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

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

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

People's Republic of China, 23/01/2009, No. 
7181842

סין, 23/01/2009, מספר 7181842

Class: 32 סוג: 32

כ"ג טבת תשע"א - 10530/12/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219364 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal bottles; Metallic closures for bottles; security 
caps; containers of metal for liquid (other than 
household use); packaging containers made of 
metal; bar coat hooks; key rings; display units; trays 
(including serving trays and condiment trays); bar 
accessories; strainers; menu holders; bar caddies; 
key holders, all made of metal; all included in class 6.

בקבוקי מתכת; סוגרי מתכת לבקבוקים; פקקי ביטחון; מיכלים
ממתכת עבור נוזל (חוץ מאשר לשימוש ביתי); מיכלי אריזה
עשויים ממתכת; ווי תלייה למעיל בבר; מחזיקי מפתחות;
יחידות תצוגה; מגשים (כולל מגשי הגשה ומגשי תבלינים);

אביזרים לבר; מסננות; מחזיקי תפריטים; מיכלים קטנים לבר;
מחזיקי מפתחות, כולם עשויים ממתכת; 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)

People's Republic of China, 23/01/2009, No. 
7181845

סין, 23/01/2009, מספר 7181845

Class: 6 סוג: 6

כ"ג טבת תשע"א - 10630/12/2010



Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 10730/12/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219365 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Business card holders; money clips; passport holder; 
cases for stationary; writing cases [stationery]; 
chequebook cases; bill cases; document cases; 
pencil cases; diary cases; souvenir bags; gift bags; 
pens; pencils; notebooks; notebook covers; 
calendars; photograph albums; folders; postcards; 
posters; menus; cocktail mats of paper; table mats of 
paper; greeting cards; bookmarkers; table clothes (of 
paper); packaging containers made of card; 
packaging containers made of plastics; labels (not of 
textile); adhesive labels; tag-labels; bill (receipt) 
holders; card holders; all included in class 16.

מחזיקי כרטיסי ביקור; מחזיקי כסף; מחזיק דרכונים; נרתיקים
לצרכי כתיבה; תיקי כתיבה [צרכי כתיבה]; תיקים לפנקסי
צ'קים; תיקי חשבונות; תיקי מסמכים; תיקי עפרונות; תיקי

יומנים; תיקי מזכרות; תיקי מתנות; עטים; עפרונות; מחברות;
עטיפות למחברות; לוחות שנה; אלבומים מצולמים; תיקיות;
גלויות; פוסטרים; תפריטים; תחתיות קוקטייל מנייר; תחתיות
שולחן מנייר; כרטיסי ברכה; סימניות; מפות שולחן (מנייר);
מיכלי אריזה עשויים קרטון; מיכלי אריזה עשויים פלסטיק;

תוויות (לא מבד); תוויות להדבקה; תוויות-תג; מחזיקי חשבונות
(קבלה); מחזיקי כרטיסים; 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)

People's Republic of China, 23/01/2009, No. 
7181844

סין, 23/01/2009, מספר 7181844

Class: 16 סוג: 16

כ"ג טבת תשע"א - 10830/12/2010



Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 10930/12/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219366 מספר סימן

Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; all included in class 3.

סבונים; דברי בישום; שמנים אתריים; תמרוקים; תרחיצים
לשיער; 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)

People's Republic of China, 23/01/2009, No. 
7181846

סין, 23/01/2009, מספר 7181846

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 11030/12/2010



Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219368 מספר סימן

Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

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

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Whisky based alcoholic beverages; whisky based 
spirits; whisky based wines; lwhisky based iqueurs; 
whisky based distilled beverages; whisky; whisky 
(malt whisky); whisky liqueurs; beverages from or 
containing whisky (alcoholic beverages except beer); 
whisky based aperitifs; whisky based cocktails; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים על בסיס וויסקי; משקאות חריפים על
בסיס וויסקי; ליקרים על בסיס וויסקי; משקאות מזוקקים על
בסיס וויסקי; וויסקי; וויסקי (מאלט וויסקי); ליקרי וויסקי;

משקאות מוויסקי או המכילים וויסקי (משקאות אלכוהוליים חוץ
מבירה); אפרטיפים על בסיס וויסקי; קוקטיילים על בסיס וויסקי;

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)

People's Republic of China, 23/01/2009, No. 
7181841

סין, 23/01/2009, מספר 7181841

Class: 33 סוג: 33

כ"ג טבת תשע"א - 11130/12/2010



Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219431 מספר סימן

LIFE THREADS

Owners

Name: LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.

Address: Volketswil, Switzerland

Identification No.: 10481

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 3 סוג: 3

Perfumeries, preparations for body and beauty care פרפומריה, תכשירים עבור טיפוח הגוף והיופי

כ"ג טבת תשע"א - 11230/12/2010



Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219471 מספר סימן

Owners

Name: Chopard Accessories (Ireland) Limited

Address: Unit 4, Manor Street Business Park, Manor 
Street, Dublin, 7, Ireland

Identification No.: 800155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, toiletries, after 
shave lotions, hair care preparations, additives for 
bath and shower preparations; soaps; all included in 
class 3.

פרפומריה, שמנים אתריים ,קוסמטיקה, טואלטיקה, תחליב
לאחר גילוח, תכשירים לטיפול בשיער, תוספות לתכשירים

למקלחת ולאמבטיה, סבונים; 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)

Switzerland, 17/09/2008, No. 577514 שוויץ, 17/09/2008, מספר 577514

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 11330/12/2010



Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219508 מספר סימן

HARMONY

הרמוני

Ownersבעלים

Name: Sano Brunos 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: 21 סוג: 21

Pads, cloths, sponges and other products for 
cleaning, polishing, scouring, scrubbing and abrading 
of household surfaces; all included in class 21

כריות, מטליות, ספוגיות וחומרים אחרים לניקוי, הברקה,
מירוק, שפשוף וקרצוף של משטחים במשק הבית, הנכללים

כולם בסוג 21.

כ"ג טבת תשע"א - 11430/12/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219915 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: 35 סוג: 35

Promoting studies, researches, meetings and 
conventions related to food and nutrition problems 
and to environmental protection, as well as 
publication of material related thereto; all included in 
class 35.

קידום לימודים, מחקרים, פגישות וועידות הקשורים לבעיות מזון
ותזונה ולהגנת הסביבה, כמו גם פרסום של חומר הקשור לכך;

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, 27/02/2009, No. MI2009C002066 MI2009C002066 איטליה, 27/02/2009, מספר

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 11530/12/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219918 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: 35 סוג: 35

Promoting studies, researches, meetings and 
conventions related to food and nutrition problems 
and to environmental protection, as well as 
publication of material related thereto; all included in 
class 35.

קידום לימודים, מחקרים, פגישות וועידות הקשורים לבעיות מזון
ותזונה ולהגנת הסביבה, כמו גם פרסום של חומר הקשור לכך;

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, 27/02/2009, No. MI2009C002067 MI2009C002067 איטליה, 27/02/2009, מספר

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 11630/12/2010



Application Date 08/04/2009 תאריך הגשה

Dated 27/08/2009 (Section 16) מיום 27/08/2009 (סעיף 16)

Japan No. 590514 יפן מספר: 590514

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

ESSENTIAL

Trade Mark No. 219930 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
blended with tobacco, none being for medicinal 
purposes; snuff; smokers' articles including 
absorbent paper for tobacco pipes; gas containers for 
cigar lighters; tobacco jars, not of precious metal; 
tobacco pouches; cigarette paper; books of cigarette 
papers; cigar and cigarette cases, not of precious 
metal; match boxes, not of precious metal; firestones; 
tobacco pipes including pipes for cigarettes; pipe 
racks (for tobacco pipes); pipe cleaners (for tobacco 
pipes); mouthpieces for cigar and cigarette holders, 
not of precious metal; cigarette tips; mouthpieces for 
cigar and cigarette holders including of yellow amber; 
cigarette tubes; pocket machines for rolling 
cigarettes; ashtrays, not of precious metal; cigar and 
cigarette cases, not of precious metal; cigarette 
filters; cigar cutters; match holders, not of precious 
metal; snuff boxes, not of precious metal; lighters; 
matches; all included in class 34.

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק לעישון, טבק
למקטרת, טבק לגלגול, טבק לעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות,

סיגרים, סיגרילו; חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד או
מעורבים עם טבק, שאינם למטרות רפואיות; טבק הרחה;

חפצים למעשן כולל נייר סופג למקטרות טבק; מיכלי גז למציתי
סיגר; צנצנות טבק, שאינן ממתכת יקרה; נרתיקי טבק; נייר
סיגריות; צרורות של ניירות סיגריה; תיבות סיגר וסיגריות,

שאינן ממתכת יקרה; קופסאות גפרורים, שאינן ממתכת יקרה;
אבני אש; מקטרות טבק כולל מקטרות לסיגריות; אבוסי

מקטרת (עבור מקטרות טבק); מנקי מקטרות (עבור מקטרות
טבק); פיות למחזיקי סיגר וסיגריה, שאינן ממתכת יקרה; קצוות
סיגריה; פיות למחזיקי סיגר וסיגריה כולל העשויים ענבר צהוב;
גלילי סיגריה; מכשירי כיס לגלגול סיגריות; מאפרות, שאינן
ממתכת יקרה; תיבות סיגר וסיגריות, שאינן ממתכת יקרה;
פילטרים לסיגריות; קוצצי סיגר; מחזיקי גפרורים, שאינם

ממתכת יקרה; קופסאות הרחה, שאינן ממתכת יקרה; 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)

Russian Federation, 31/10/2008, No. 2008734566 רוסיה, 31/10/2008, מספר 2008734566

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 11730/12/2010



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

כ"ג טבת תשע"א - 11830/12/2010



Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220027 מספר סימן

OptiBrew

Owners

Name: Braun GmbH

Address: Frankfurter Strasse 145, Kronberg im Taunus, 
D-61476, Germany

Identification No.: 18731

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: 11 סוג: 11

Electric apparatus for making brewed drinks, in 
particular coffee machines, cappuccino and espresso 
makers; parts of the aforementioned apparatus; 
included in class 11.

מתקנים חשמליים להכנת משקאות באמצעות חליטה, במיוחד
מכשירי קפה, מכונות קפוצ'ינו ואספרסו; חלקים של המכשירים

הנזכרים לעיל; הנכללים 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)

European Community Trade Mark, 22/09/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/09/2008

Class: 11 סוג: 11

כ"ג טבת תשע"א - 11930/12/2010



Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220044 מספר סימן

SHINE SENSATIONAL

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 טבת תשע"א - 12030/12/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220052 מספר סימן

SUPLENA

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

Nutritional supplement for tube or oral feeding; 
dietetic substances adapted for medical use; all 
included in class 5.

תוסף תזונתי להזנה בפה או בצינור; חומרים תזונתיים
המותאמים לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 12130/12/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220057 מספר סימן

E-por

Owners

Name: BASF SE

Address: Ludwigshafen am Rhein, Germany

Identification No.: 67793

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 19 סוג: 19

Slabs, shaped parts and fillings based on plastics as 
insulating material for use in the construction 
industry; all included in class 19.

לוחות, חלקים מעוצבים ומילויים המבוססים על פלסטיק כחומר
מבודד לשימוש בתעשיית הבניה; הנכללים כולם בסוג 19.

כ"ג טבת תשע"א - 12230/12/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220058 מספר סימן

E-por

Owners

Name: BASF SE

Address: Ludwigshafen am Rhein, Germany

Identification No.: 67793

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Chemicals used in industry, namely raw materials 
and auxiliary agents for the plastics manufacturing 
and processing industries, unprocessed plastics (in 
the form of powders, granules, pastes, liquids); all 
included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, דהיינו חומרים גולמיים וגורמים
מסייעים לתעשיות יצור ועיבוד פלסטיקים, פלסטיקים שאינם
מעובדים (בצורה של אבקות, גרגרים, משחות, נוזלים);

הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 12330/12/2010



Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220076 מספר סימן

Owners

Name: Trucktechnic, SA

Address: 1 rue Haute Claire, Herstal, Belgium

Identification No.: 800205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Vehicle components and parts, including palm 
couplings, fan clutches, master brake cylinders, 
manual and automatic brakes, clutch servos, slack 
adjusters, brake chambers, brake actuators, spring 
brakes, disc brake calipers, disc brake pads, air 
springs, airpaks, and leveling, suspension and height 
sensor valves; all included in class 12.

רכיבי וחלקי כלי רכב, כולל מצמדים ידניים, מצמדי מאוורר,
צילינדרים לבלם על, בלמים ידניים ואוטומטיים, מצמד למנועי
סרוו, מתאמי רפיון, תאי בלם, ממריצי בלם, בלמים קפיציים,
מדי קוטר דיסקת בלם, רפידות דיסקת בלם, קפיצי אויר, כריות
אוויר, ווסתי איזון, מתלה וחיישן גובה; 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)

Benelux, 13/10/2008, No. 1168511 בנלוקס, 13/10/2008, מספר 1168511

Class: 12 סוג: 12

כ"ג טבת תשע"א - 12430/12/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220077 מספר סימן

E-por

Owners

Name: BASF SE

Address: Ludwigshafen am Rhein, Germany

Identification No.: 67793

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 products and insulating materials of 
plastic (in the form of slabs, rods, blocks, shaped 
parts, pipes); all included in class 17.

מוצרים וחומרים מבודדים גמורים-למחצה של פלסטיק (בצורה
של לוחות, מוטות, בלוקים, חלקים מעוצבים, צינורות); הנכללים

כולם בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 12530/12/2010



Collective Mark (Section 15) סימן קיבוצי (סעיף 15)

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220079 מספר סימן

Owners

Name: Consorzio Mela Alto Adige

Address: Via Alto Adige, 60, Bolzano, I-39100, Italy

Identification No.: 800211

Italy

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: 31 סוג: 31

Apples produced in Italy; all included in class 31. תפוחים הגדלים באיטליה; הנכללים כולם בסוג 31.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/10/2008, No. BZ2008C 000 245 BZ2008C 000 245 איטליה, 22/10/2008, מספר

Class: 31 סוג: 31

כ"ג טבת תשע"א - 12630/12/2010



Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220102 מספר סימן

Owners

Name: Trucktechnic, SA

Address: 1 rue Haute Claire, Herstal, Belgium

Identification No.: 800205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Vehicle maintenance and repair consultation; 
installation, repair and maintenance of vehicles, 
vehicle parts and accessories; all included in class 
37.

יעוץ אחזקת ותיקון כלי רכב; התקנה, תיקון ואחזקה של כלי
רכב, חלקים ואביזרים לכלי רכב; 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)

Benelux, 13/10/2008, No. 1168511 בנלוקס, 13/10/2008, מספר 1168511

Class: 37 סוג: 37

כ"ג טבת תשע"א - 12730/12/2010



Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220105 מספר סימן

Owners

Name: Trucktechnic, SA

Address: 1 rue Haute Claire, Herstal, Belgium

Identification No.: 800205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Vehicle components and parts, including 
diaphragms, exhaust silencers, port plugs, servos, 
master engine cylinders, compressors, gearbox and 
exhaust operating systems, electromagnetic pilot 
valves, foot valves, governors, unloader valves, hand 
control valves, load sensing valves, pressure control 
protection valves, relay valves, power steering 
pumps and oil seals; all included in class 7.

רכיבי וחלקי כלי רכב, כולל תופיות, משתיקי קול לצינור מפלט,
מסתמי יציאה, מנועי סרוו, צילינדרים למנוע על, מדחסים,
מערכות הפעלה לתיבת הילוכים וצינור מפלט, שסתומי ניווט

אלקטרומגנטיים, שסתומי רגל, וסתים, שסתומי פירוק, שסתומי
שליטה ידנית, שסתומי חישה לטעינה, שסתומי הגנת פיקוח
לחץ, שסתומי ממסר, משאבות הגה כוח ואטמי שמן; 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, 13/10/2008, No. 1168511 בנלוקס, 13/10/2008, מספר 1168511

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 12830/12/2010



Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220113 מספר סימן

Owners

Name: ARIANESPACE

Address: Boulevard de l'Europe, 91000 EVRY, France

Identification No.: 800219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and industrial research in the space field; 
computer programming; engineering, professional 
consultancy in the scientific, technical and 
technological fields relating to space operations and 
their applications, and drafting, non-business; 
engineering work (not for construction); geological 
prospecting relating to space operations and their 
applications; material testing; all included in class 42.

מחקר מדעי ותעשייתי בתחום החלל; תכנות מחשב; הנדסה,
יעוץ מקצועי בתחומים המדעיים, הטכניים והטכנולוגיים

הקשורים לפעולות בחלל ויישומים שלהם, ורישום, לא-עסקי;
עבודת הנדסה (לא לבנייה); חיפוש גיאולוגי של מחצבים
הקשור לפעולות בחלל ויישומים שלהם; בדיקת חומרים;

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)

France, 10/12/2008, No. 083616914 צרפת, 10/12/2008, מספר 083616914

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 12930/12/2010



Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220118 מספר סימן

Owners

Name: ARIANESPACE

Address: Boulevard de l'Europe, 91000 EVRY, France

Identification No.: 800219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; newspaper delivery; water supply and 
electricity distribution; transshipment services; marine 
towing, unloading cargo, refloating of ships; storage, 
safekeeping of clothing; refrigerator rental; rental of 
garages; booking of seats for travel; services relating 
to the launching and recovery of satellites; services 
of launching and recovery of satellites and rockets; 
all included in class 39.

הובלה; אריזה ואחסון של סחורות; סידור נסיעות; משלוח
עיתונים; אספקת מים והפצת חשמל; שירותי שטעון; גרירה

ימית, פריקת מטען, השטה מחדש של ספינות; אחסון, שמירה
של בגדים; השכרת מקררים; השכרת מוסכים; הזמנה מראש
של מקומות ישיבה לנסיעות; שירותים הקשורים לשיגור והשבה

של לוויינים ורקטות; 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)

France, 10/12/2008, No. 083616914 צרפת, 10/12/2008, מספר 083616914

Class: 39 סוג: 39

כ"ג טבת תשע"א - 13030/12/2010



Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220119 מספר סימן

Owners

Name: ARIANESPACE

Address: Boulevard de l'Europe, 91000 EVRY, France

Identification No.: 800219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Construction of permanent structures, shipbuilding, 
repair of spacecraft; installation of spacecraft; public 
works; rural works; drilling of wells; rental of tools and 
construction equipment, rental of bulldozers and tree 
uprooting equipment; maintenance or cleaning of 
buildings, premises and floors (resurfacing and 
repointing of facades, disinfecting, rat exterminating); 
maintenance or cleaning of various articles 
(laundering); retreading or vulcanisation of tyres; 
services relating to the repair of satellites in orbit and 
to their return to earth; shoe repair; all included in 
class 37.

בנייה של מבנים קבועים, בניית ספינות, תיקון חלליות; התקנת
חלליות; עבודות ציבוריות; עבודות כפריות; קידוח בארות;
השכרת כלים וציוד בנייה, השכרת בולדוזרים וציוד עקירת

עצים; תחזוקה או ניקוי בניינים, אתרים ורצפות (יישור מחדש
וטיוח מחדש של חזיתות, חיטוי, השמדת עכברושים); תחזוקה
או ניקוי של פריטים שונים (כיבוס); חידוש או גיפור צמיגים;

שירותים הקשורים לתיקון לוויינים הנמצאים במסלול ולחזרתם
לכדור הארץ; תיקון נעליים; 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, 10/12/2008, No. 083616914 צרפת, 10/12/2008, מספר 083616914

Class: 37 סוג: 37

כ"ג טבת תשע"א - 13130/12/2010



Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220149 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: MEIR MASHMAUT שם: מאיר משמעות

Address: Ahuza 82, P.O.B. PO BOX 500, Raanana, 
Israel

כתובת : אחוזה 82, ת.ד. 500, רעננה, ישראל

Identification No.: 042972596מספר זיהוי: 042972596

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Lectures, seminars and training in the field of 
awareness; all included in class 41.

הרצאות, סמינרים והדרכות בנושא מודעות; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 16 סוג: 16

Books included in class 16. ספרים הנכללים בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 13230/12/2010



Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220153 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: MEIR MASHMAUT שם: מאיר משמעות

Address: Ahuza 82, P.O.B. PO BOX 500, Raanana, 
Israel

כתובת : אחוזה 82, ת.ד. 500, רעננה, ישראל

Identification No.: 042972596מספר זיהוי: 042972596

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Publishing; teaching, guidance and courses institute; 
all included in class 41.

הוצאה לאור; מכון העוסק בהוראה, הדרכה וקורסים; הנכללים
כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 13330/12/2010



Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220156 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: MEIR MASHMAUT שם: מאיר משמעות

Address: Ahuza 82, P.O.B. PO BOX 500, Raanana, 
Israel

כתובת : אחוזה 82, ת.ד. 500, רעננה, ישראל

Identification No.: 042972596מספר זיהוי: 042972596

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Lectures, seminars and training in the field of 
awareness; all included in class 41.

הרצאות, סמינרים והדרכות בנושא מודעות; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 16 סוג: 16

Books included in class 16. ספרים הנכללים בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 13430/12/2010



Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220161 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Yakir Lissitzky שם: יקיר ליסוצקי

Address: 6 Blum St., Petach Tikva, Israel כתובת : בלום 6, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 036852416מספר זיהוי: 036852416

Name: Yoav Arzi שם: יואב ארצי

Address: 55 Hacarmel St., Kfar Saba, Israel כתובת : הכרמל 55, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 036764645מספר זיהוי: 036764645

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Membership club services providing by a card that 
gives benefits, discounts and processing rebates in 
businesses; marketing and advertising of the 
participant businesses; all included in class 35.

שירותי מועדון חברים באמצעות כרטיס המקנה הטבות, הנחות
ואפשרויות צבירה בבתי העסק; שיווק ופרסום של בתי העסק

המשתתפים במיזם; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 13530/12/2010



Application Date 22/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220226 מספר סימן

KETEL ONE CITROEN

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 כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 13630/12/2010



Application Date 22/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220232 מספר סימן

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 כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 13730/12/2010



Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220236 מספר סימן

SILK THERAPY 17

Owners

Name: Farouk Systems, Inc.

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

Identification No.: 67230

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 and skin preparations, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices; hair 
conditioners, body and hand lotions; all included in 
class 3.

תכשירי שיער ועור, סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים,
תמרוקים, תרחיצי שיער, תכשירים לניקוי שיניים; מרככי שיער,

תרחיצי גוף ויד; 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)

U.S.A., 29/10/2008, No. 77603607 ארה"ב, 29/10/2008, מספר 77603607

Class: 3 סוג: 3

Hair conditioners, body and hand lotions. מרככי שיער, תרחיצי גוף ויד.

כ"ג טבת תשע"א - 13830/12/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220287 מספר סימן

רג'ואן

Ownersבעלים

Name: RONI REJWAN & CO. (1986) LTD. שם: רוני רג'ואן ושות' (1986) בע"מ

Address: P.O.B. 53152, Jerusalem, Israel כתובת : ת.ד. 53152, ירושלים, ישראל

Identification No.: 511031395מספר זיהוי: 511031395

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joshua Stein, Adv.

Address: 3 Hayetzira St., P.O.B. 1978, Ramat Gan, 
52118, Israel

שם: יהושע שטיין, עו"ד

כתובת : רח' היצירה 3, ת.ד. 1978, רמת גן, 52118, 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

שמן מאכל, 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 טבת תשע"א - 13930/12/2010



Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220293 מספר סימן

MyFirst

Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA TAKARA

Address: Osaka, Japan

Identification No.: 62803

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: 14 סוג: 14

Precious metals; Jewel cases of precious metal; 
Earrings (jewellery); Necklaces (jewellery); bracelets 
(jewellery); Pendants (jewellery); Brooches of 
jewellery; Rings (jewellery); Jewellery; Diamond 
(jewellery); Ruby; Sapphire; Emerald; Pearl; Precious 
stone; Gemstones; Unwrought and semi-wrought 
precious stones and their imitations; all goods 
included in class 14.

מתכות יקרות; קופסאות תכשיט ממתכת יקרה; עגילים
(תכשיטים); מחרוזות (תכשיטים); צמידים (תכשיטים); תליונים
(תכשיטים); תכשיטי סיכות נוי; טבעות (תכשיטים); תכשיטים;
יהלום (תכשיטים); רובי; ספיר; אמרלד; פנינה; אבן יקרה; אבני
חן; אבנים יקרות שאינן מעובדות ומעובדות בחלקן וחיקוי שלהן;

כל הסחורות נכללות 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)

Japan, 30/01/2009, No. 2009-005969 יפן, 30/01/2009, מספר 2009-005969

Class: 14 סוג: 14

כ"ג טבת תשע"א - 14030/12/2010



Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220314 מספר סימן

Owners

Name: Diners Club International Ltd.

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL, 60015, 
U.S.A.

Identification No.: 800230

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

The grey background is not a part of the mark. הרקע האפור של דמות הכרטיס אינו מהווה חלק של 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: 36 סוג: 36

Credit card services; all included in class 36. שירותי כרטיס אשראי; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 14130/12/2010



Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220319 מספר סימן

FOCUS

Owners

Name: Derby Cycle Werke GmbH

Address: Siemensstrasse 1-3, Cloppenburg, 49661, 
Germany

Identification No.: 66112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Bicycle and their parts; all included in class 12. אופניים וחלקים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 14230/12/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220325 מספר סימן

Owners

Name: Anton Huebner GmbH & Co. KG

Address: Schlosstrasse-11-17, Ehrenkirchen, 79238, 
Germany

Identification No.: 43726

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

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

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; סבונים;
בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער;

משחות שיניים ; הנכללים כולם בסוג 3

כ"ג טבת תשע"א - 14330/12/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220328 מספר סימן

AMID THIN

Owners

Name: AMVAC Chemical Corporation

Address: Newport Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 55755

(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: 1 סוג: 1

Chemical compositions for use in agriculture, 
horticulture and forestry, including chemical 
compositions for enhancing the quality of fruit; all 
included in class 1.

תרכובות כימיות לשימוש בחקלאות, גננות ויערנות, הכוללות
תרכובות כימיות להגברת איכות הפרי; כולם כלולים בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 14430/12/2010



Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220335 מספר סימן

Owners

Name: Rayner Intraocular Lenses Limited

Address: Church St. Chesham, Buckinghamshire, HP5 
1DJ, Lowndes House, The Bury, United Kingdom

Identification No.: 70352

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 configuring intraocular lenses; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב לקונפיגורציה של עדשות תוך-עיניות; 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)

United Kingdom, 16/10/2008 ממלכה מאוחדת, 16/10/2008

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 14530/12/2010



Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220354 מספר סימן

PRECISION PLUS

Owners

Name: Edwards Vacuum, Inc.

Address: Three Highwood Drive Suite 3-101E, Highwood 
Office Park, Tewksbury  Massachusetts,, MA01876, 
U.S.A.

Identification No.: 800232

(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

Provision of technical support and advice relating to 
vacuum pumps, vacuum pump parts and 
consumables; technical consulting services in the 
field of vacuum pumps, vacuum pump parts and 
consumables; all included in class 42.

אספקת תמיכה ויעץ טכני בנוגע למשאבות ריק, חלקים וחומרים
מתכלים למשאבות ריק; שירותי יעוץ טכני בתחום של משאבות
ריק, חלקים וחומרים מתכלים למשאבות ריק; הנכללים כולם

בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 14630/12/2010



Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220358 מספר סימן

PRECISION PLUS

Owners

Name: Edwards Vacuum, Inc.

Address: Three Highwood Drive Suite 3-101E, Highwood 
Office Park, Tewksbury  Massachusetts,, MA01876, 
U.S.A.

Identification No.: 800232

(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: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of vacuum pumps, vacuum 
pump parts and consumables; refurbishment of 
vacuum pumps, vacuum pump parts and 
consumables; consulting and advisory services in the 
fields of installation, calibration and maintenance of 
vacuum pumps, vacuum pump parts and 
consumables; all included in class 37.

תיקון ותחזוקה של משאבות ריק, חלקים וחומרים מתכלים
למשאבות ריק; שיפוץ מחדש של משאבות ריק, חלקים וחומרים

מתכלים למשאבות ריק; שירותי יעוץ ויעץ בתחומים של
התקנה, כיול ותחזוקה של משאבות ריק, חלקים וחומרים

מתכלים למשאבות ריק; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 14730/12/2010



Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220359 מספר סימן

PRECISION PLUS

Owners

Name: Edwards Vacuum, Inc.

Address: Three Highwood Drive Suite 3-101E, Highwood 
Office Park, Tewksbury  Massachusetts,, MA01876, 
U.S.A.

Identification No.: 800232

(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: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of vacuum pump parts and vacuum pump part 
consumables, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; all included in class 
35.

ההבאה ביחד, לטובת אחרים, של מגוון חלקי משאבת ריק
וחומרים מתכלים לחלקי משאבת ריק, המאפשרת ללקוחות
לראות ולקנות בנוחות סחורות אלה; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 14830/12/2010



Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220360 מספר סימן

PRECISION PLUS

Owners

Name: Edwards Vacuum, Inc.

Address: Three Highwood Drive Suite 3-101E, Highwood 
Office Park, Tewksbury  Massachusetts,, MA01876, 
U.S.A.

Identification No.: 800232

(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: 4 סוג: 4

Industrial oils, namely, mineral oils, silicone oils, 
synthetic oils and perfluoropolyether oils; industrial 
lubricants; industrial greases; industrial greases, 
namely, greases used as vacuum sealants; all 
included in class 4.

שמנים תעשייתיים, דהיינו, שמנים מינרליים, שמני סיליקון,
שמנים סינתטיים ושמני פרפלואורופוליאתר; חומרי סיכה
תעשייתיים; גריזים תעשייתיים; גריזים תעשייתיים, דהיינו,
גריזים המשמשים כחומרי איטום ריק; הנכללים כולם בסוג 4.

כ"ג טבת תשע"א - 14930/12/2010



Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220363 מספר סימן

PRECISION PLUS

Owners

Name: Edwards Vacuum, Inc.

Address: Three Highwood Drive Suite 3-101E, Highwood 
Office Park, Tewksbury  Massachusetts,, MA01876, 
U.S.A.

Identification No.: 800232

(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: 6 סוג: 6

Metal vacuum flange and metal vacuum flange
fittings; metal clamps; Klein Flange fittings;
commercial containers of metal for transporting
semiconductor processing equipment; all
included in class 6.

אוגן ריק מתכתי ומתאמי אוגן ריק מתכתי; מלחציים מתכתיים;
מתאמי אוגן קליין; מיכלים מסחריים  ממתכת להובלת ציוד

עיבוד מוליך-למחצה; הנכללים כולם בסוג 6.

כ"ג טבת תשע"א - 15030/12/2010



Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220382 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 4055, Ra'anana, 
43659, Israel

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries; batteries charges; buttry; products all 
included in class 9.

סוללות; מטענים לסוללות; מוצרי סוללות; הנכללים כולם בסוג
.9

כ"ג טבת תשע"א - 15130/12/2010



Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220383 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address:  38רחוב העמל, P.O.B. 4055,  ,ישראל43659רעננה , כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; smoker's; all included in class 34. טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 15230/12/2010



Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220384 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address:  38רחוב העמל, P.O.B. 4055,  ,ישראל43659רעננה , כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34

כ"ג טבת תשע"א - 15330/12/2010



Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220385 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address:  38רחוב העמל, P.O.B. 4055,  ,ישראל43659רעננה , כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34

כ"ג טבת תשע"א - 15430/12/2010



Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220388 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address:  38רחוב העמל, P.O.B. 4055,  ,ישראל43659רעננה , כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34

כ"ג טבת תשע"א - 15530/12/2010



Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220390 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address:  38רחוב העמל, P.O.B. 4055,  ,ישראל43659רעננה , כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34

כ"ג טבת תשע"א - 15630/12/2010



Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220397 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; waters [beverages]; kvass 
[non-alcoholic beverages]; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; peanut milk [soft drink]; non-alcoholic 
beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-
based beverages; whey beverages; non-alcoholic 
fruit juice beverages; milk of almonds [beverage]; fruit 
nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; powders for 
effervescing beverages; sarsaparilla [soft drink]; 
syrups for lemonade; syrups for beverages; tomato 
juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable 
juices [beverages]; fruit juices; preparations for 
making aerated water; preparations for making 
liqueurs; preparations for making mineral water; 
preparations for making beverages; must; grape 
must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for 
effervescing beverages; sherbets [beverages]; non-
alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making 
beer; essences for making beverages; all included in 
class 32 .

אפריטיפים, לא אלכוהוליים; מים [משקאות] ; קוואס [משקאות
לא אלכוהוליים] ; קוקטיילים לא אלכוהוליים; לימונדות; חלב
בוטבים [משקה קל] ; משקאות לא אלכוהוליים; משקאות

איזוטוניים; משקאות לא אלכוהוליים על בסיס דבש; משקאות
מבוססות מי-גבינה; משקאות מיצי פירות לא אלכוהוליים; חלב
שקדים [משקה]; נקטר פירות ללא אלכוהול; אורגיט (משקה
מחלב שקדים); בירה; אבקות לתסיסת משקאות; קיסוסית
[משקה קל] ; סירופים ללימונדה ; סירופים למשקאות; מיץ

עגבניות [משקה] ; סיידר, לא כוהליים ; מיצי ירקות [משקאות] ;
מיצי פירות; תכשירים להכנת מים מוגזים; תכשירים להכנת
ליקרים; תכשירים להכנת מים מינרליים; תכשירים להכנת
משקאות; תירוש; תירוש ענבים לא מותסס; תירוש הבירה;

תמצית הלתת; טבליות לתסיסת משקאות; שרבטים [משקאות];
תמציות פירות לא כוהליים; תמציות כשות לייצור בירה;
תרכיזים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32 .

כ"ג טבת תשע"א - 15730/12/2010



Owners

Name: Moscow - Efes Brewery Closed Joint Stock 
Company

Address: d.15B ul.Podolskikh Kursantov, Moscow, RU-
117546, Russian Federation

Identification No.: 70356

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 טבת תשע"א - 15830/12/2010



Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220420 מספר סימן

SARIG TOP STANDART

שריג טופ סטנדרט

Ownersבעלים

Name: Joshua Sarig שם: יהושוע שריג

Address: 30 Hanamal Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב הנמל 30, תל אביב, ישראל

Identification No.: 109579מספר זיהוי: 109579

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Plom, Adv.

Address: 65 Ygal Alon Toyota Tower, Tel Aviv, 67443, 
Israel

שם: איל פלום, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65 מגדל טויוטה, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Toaster, toaster oven, microwave ovens, kettles, 
espresso machines, frying pots, slow cockers, 
electric pans, air- conditioners, blow heaters, 
convector heaters, radiator heaters, halogen heaters; 
all included in class 11.

טוסטרים, מצנם, טוסטר אובן, מיקרוגלים, קומקומים, מכונות
אספרסו, סירי טיגון, סירי בישול איטי, מחבתות חשמליות,
מזגנים, מפזרי חום, קונבקטורים, רדיאטורים, תנורי הלוגן;

הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 15930/12/2010



Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220421 מספר סימן

SARIG TOP STANDART

שריג טופ סטנדרט

Ownersבעלים

Name: Joshua Sarig שם: יהושוע שריג

Address:  תל אביב, ישראל30רחוב הנמל , כתובת : רחוב הנמל 30, תל אביב, ישראל

Identification No.: 109579מספר זיהוי: 109579

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Plom, Adv.

Address: 65 Ygal Alon Toyota Tower, Tel Aviv, 67443, 
Israel

שם: איל פלום, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65 מגדל טויוטה, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Irons, hair care apparatus aperated by electricity 
and / or heat including hair stralghteners, hair curlers 
and hair curler iron, electric curlying rollers for the 
hair, hair curler irons, electric iron and for travel, 
cutting device, hair dryers, hot-air brushes for hair 
styling; all included in class 9.

מגהצים, מתקנים לטיפוח השיער המופעלים בעזרת חשמל ו/או
חום לרבות מישרי שיער, מטלטלי שיער ומגהצים לטלטול
שיער, גלגלוני טלטול חשמליים לשיער, מגהצים לטלטול

השיער, מגהצים חשמליים ומגהצים לנסיעה, מתקני חיתוך,
מייבשי שיער, מברשות אורר חם לעיצוב השיער; הכל נכלל

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 16030/12/2010



Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220422 מספר סימן

SARIG TOP STANDART

שריג טופ סטנדרט

Ownersבעלים

Name: Joshua Sarig שם: יהושוע שריג

Address:  תל אביב, ישראל30רחוב הנמל , כתובת : רחוב הנמל 30, תל אביב, ישראל

Identification No.: 109579מספר זיהוי: 109579

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Plom, Adv.

Address: 65 Ygal Alon Toyota Tower, Tel Aviv, 67443, 
Israel

שם: איל פלום, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65 מגדל טויוטה, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Sewing machines; hand operated sewing machines; 
electric cleaning machines, cutting machines, hair 
dryer machines, vacuum cleaners, steam iron, 
mixers, food processors, blenders, dicers, juice 
extractors; all included in class 7.

מכונות תפירה; מכונות תפירה המופעלות ידנית, מכונות
ומתקני ניקוי חשמליים, מכונות חיתוך; מכונות לייבוש שיער,
שואבי אבק, קיטורנים, מיקסרים, מעבדי מזון, בלנדרים,

קוצצים, מסחטות מיץ; כולם נכללים בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 16130/12/2010



Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220427 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Efrat Wines & Beverages Manufacturers Ltd. שם: יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 90083, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 90083, ישראל

Identification No.: 510447121מספר זיהוי: 510447121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sara Teperberg, Adv.

Address: 17 Mishol Harotem St., Jerusalem, Israel

שם: שרה טפרברג, עו"ד

כתובת : רח' משעול הרותם 17, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 16230/12/2010



Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220428 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Efrat Wines & Beverages Manufacturers Ltd. שם: יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 90083, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 90083, ישראל

Identification No.: 510447121מספר זיהוי: 510447121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sara Teperberg, Adv.

Address: 17 Mishol Harotem St., Jerusalem, Israel

שם: שרה טפרברג, עו"ד

כתובת : רח' משעול הרותם 17, ירושלים, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the year 2008 and the words
SAVIGNON BLANC, סוביניון בלאן, DRY WHITE WINE
and יין לבן יבש, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשנה 2008
ובמילים סוביניון בלאן, SAVIGNON BLANC, יין לבן יבש ו

-DRY WHITE WINE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 16330/12/2010



Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220436 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Efrat Wines & Beverages Manufacturers Ltd. שם: יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 90083, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 90083, ישראל

Identification No.: 510447121מספר זיהוי: 510447121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sara Teperberg, Adv.

Address: 17 Mishol Harotem St., Jerusalem, Israel

שם: שרה טפרברג, עו"ד

כתובת : רח' משעול הרותם 17, ירושלים, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the year 2008, the words SILVER,
MERLOT and מרלו and the phrases DRY RED WINE
and יין אדום יבש, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשנה 2008,
במילים SILVER ,MERLOT ומרלו ובצירופי המילים יין אדום

יבש ו-DRY RED WINE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 16430/12/2010



Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220437 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Efrat Wines & Beverages Manufacturers Ltd. שם: יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 90083, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 90083, ישראל

Identification No.: 510447121מספר זיהוי: 510447121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sara Teperberg, Adv.

Address: 17 Mishol Harotem St., Jerusalem, Israel

שם: שרה טפרברג, עו"ד

כתובת : רח' משעול הרותם 17, ירושלים, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words FAMILY ESTATE, 
MERITAGE and ELLA VALLEY and the year 2007, 
but in the combination of the mark.

FAMILY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ESTATE, MERITAGE ו-ELLA VALLEY ובשנה 2007,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 16530/12/2010



Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220439 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Efrat Wines & Beverages Manufacturers Ltd. שם: יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 90083, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 90083, ישראל

Identification No.: 510447121מספר זיהוי: 510447121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sara Teperberg, Adv.

Address: 17 Mishol Harotem St., Jerusalem, Israel

שם: שרה טפרברג, עו"ד

כתובת : רח' משעול הרותם 17, ירושלים, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words FAMILY ESTATE, 
RESERVE, CABERNET SAUVIGNON and the year 
2006, but in the combination of the mark.

FAMILY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ESTATE, RESERVE, CABERNET SAUVIGNON

ובשנה 2006, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 16630/12/2010



Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220440 מספר סימן

TEPERBERG

טפרברג

Ownersבעלים

Name: Efrat Wines & Beverages Manufacturers Ltd. שם: יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 90083, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 90083, ישראל

Identification No.: 510447121מספר זיהוי: 510447121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sara Teperberg, Adv.

Address: 17 Mishol Harotem St., Jerusalem, Israel

שם: שרה טפרברג, עו"ד

כתובת : רח' משעול הרותם 17, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 16730/12/2010



Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220472 מספר סימן

Owners

Name: International Edge, Inc.

Address: 79 Two Bridges Road, Fairfield, New Jersey, 
U.S.A.

Identification No.: 68061

(New Jersey 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

Pedicure implements, namely, foot files; all included 
in class 8.

מכשירים לפדיקור, דהינו, פצירות לרגל; הנכללים כולם בסוג 8.

כ"ג טבת תשע"א - 16830/12/2010



Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220511 מספר סימן

Owners

Name: Media - Saturn - Holding GmbH

Address: Wankelstrasse 5, Ingolstadt, 85053, Germany

Identification No.: 70367

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services in the field of 
electrically operated equipment for domestic 
purposes, electric and electronic apparatus and 
instruments, apparatus for receiving, recording, 
transmitting and reproducing of sounds and/or 
images and/or electronically processed data, 
computer hardware and software, photographic, film 
and optical equipment, instruments and blank and 
pre-recorded electronic data carriers, medical 
apparatus and instruments, electrical and non electric 
equipment and containers for household, bathroom 
and kitchen use, cooking and heating apparatus, 
lighting apparatus, horological and chronometric 
instruments, stationeries and printed matter, 
computer and video games; advertising, especially 
catalogue advertising, namely services of a mail 
company; operating of an import and export agency; 
the bringing together, for the benefit of others, of the 
aforementioned goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; order placement and 
invoice management also via e-commerce; included 
in class 35.

שירותי מכירת סיטונות וקמעונות בתחום ציוד מופעל אלקטרוני
למטרות בית, מכשירים והתקנים חשמליים ואלקטרוניים,
מכשירים לקליטה, הקלטה, תשדורת ושיחזור קולות ו/או

דמויות ו/או מידע מעובד אלקטרונית, חומרה ותוכנת מחשב,
ציוד צילום, הסרטה וציוד אופטי, מכשירים ונושאי מידע
אלקטרוניים ריקים ומוקלטים מראש, התקנים ומכשירים

רפואיים, ציוד חשמלי ולא חשמלי ומיכלים לשימוש לבית, חדר
אמבטיה ומטבח, מכשירים לבישול וחימום, התקני תאורה,
מכשירים אורולוגיים וכרונומטריים, דברי כתיבה וחומר דפוס,
משחקי מחשב ווידאו; פרסום, במיוחד פרסום קטלוג, דהיינו

שירותים לחברת דואר; תפעול של סוכנות לייבוא וייצוא; ליקוט,
לטובת אחרים, את הטובין הנזכרים לעיל (מלבד הובלה

עבורם), איפשור ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחיות טובין אלה;
ביצוע הזמנות וניהול החשבונית גם באמצעות מסחר אלקטרוני;

הנכללים בסוג 35.

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

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

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

Hong Kong, 23/10/2008, No. HK301226727 HK301226727 הונג קונג, 23/10/2008, מספר

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 16930/12/2010



Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220526 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: NABEEL SHOES COMPANY שם: חברת נביל לדברי הנעלה בע"מ

Address: רח' אלתולאב נימרה, חברון, ישראל כתובת : רח' אלתולאב נימרה, חברון, ישראל

Identification No.: 562114553מספר זיהוי: 562114553

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv.

Address: P.O.B. 51791, Jerusalem, 91517, Israel

שם: ראניה גושה אל ג'אבר, עו"ד

כתובת : ת.ד. 51791, ירושלים, 91517, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; all included in class 25. דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 17030/12/2010



Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220543 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chemical products for laboratory analyses and 
metabolic studies for medical or veterinary purposes; 
cultures of microorganisms or microbes for medical 
or veterinary purposes; analytical substances of 
bacteria or yeasts for laboratory analyses and 
metabolic studies for medical or veterinary purposes; 
analytical solutions of bacteria or yeasts for 
laboratory analyses and metabolic studies for 
medical or veterinary purposes; extracts from 
microorganisms; All goods included in Class 5.

מוצרים כימיים עבור בדיקות מעבדתיות ומחקרים מטבוליים
עבור מטרות רפואיות או וטרינריות; תרביות של

מיקרואוגניזמים או מיקרוביים עבור מטרות רפואיות או
וטרינריות; חומרים אנאליטיים של בקטריה או שמרים עבור
בדיקות מעבדתיות ומחקרים מטבוליים או מטרות רפואיות או
וטרינריות; תמיסות אנאליטיים של בקטריה או שמרים עבור
בדיקות מעבדתיות ומחקרים מטבוליים עבור מטרות רפואיות
או וטרינריות; תמצית מיקרואורגניזמים למטרות רפואיות; כל

הסחורות נכללות 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)

Austria, 18/11/2008, No. AM 7531/2008 AM 7531/2008 אוסטריה, 18/11/2008, מספר

Class: 5 סוג: 5

Chemical products for laboratory analyses and 
metabolic studies for medical or veterinary purposes; 
cultures of microorganisms or microbes for medical or 
veterinary purposes; analytical substances of bacteria 
or yeasts for laboratory analyses and metabolic 
studies for medical or veterinary purposes; analytical 
solutions of bacteria or yeasts for laboratory analyses 
and metabolic studies for medical or veterinary 
purposes;  All goods included in Class 5

מוצרים כימיים עבור בדיקות מעבדתיות ומחקרים מטבוליים
עבור מטרות רפואיות או וטרינריות; תרביות של מיקרואוגניזמים

או מיקרוביים עבור מטרות רפואיות או וטרינריות; חומרים
אנאליטיים של בקטריה או שמרים עבור בדיקות מעבדתיות
ומחקרים מטבוליים או מטרות רפואיות או וטרינריות; תמיסות
אנאליטיים של בקטריה או שמרים עבור בדיקות מעבדתיות
ומחקרים מטבוליים עבור מטרות רפואיות או וטרינריות; כל

הסחורות נכללות בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 17130/12/2010



Owners

Name: ROMER LABS Division Holding GmbH

Address: Technopark 1, Tulln, 3430, Austria

Identification No.: 70371

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 טבת תשע"א - 17230/12/2010



Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220544 מספר סימן

Owners

Name: ROMER LABS Division Holding GmbH

Address: Technopark 1, Tulln, 3430, Austria

Identification No.: 70371

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: 3 סוג: 3

Plant extracts, extracts of flowers, extracts from 
grasses, extracts from roots, extracts from trees and 
essential oils for laboratory analyses and metabolic 
studies; all goods included in class 3.

תמציות צמחים, תמציות של פרחים, תמציות מעשבים, תמציות
משורשים, תמציות מעצים ושמנים חיוניים עבור בדיקות

מעבדתיות ומחקרים מטבוליים; כל הסחורות נכללות 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)

Austria, 18/11/2008, No. AM 7531/2008 AM 7531/2008 אוסטריה, 18/11/2008, מספר

Class: 3 סוג: 3

Plant extracts and essential oils for laboratory 
analyses and metabolic studies; all goods included in 
class 3.

תמציות צמחים ושמנים חיוניים עבור בדיקות מעבדתיות
ומחקרים מטבוליים; כל הסחורות נכללות בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 17330/12/2010



Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220545 מספר סימן

Owners

Name: ROMER LABS Division Holding GmbH

Address: Technopark 1, Tulln, 3430, Austria

Identification No.: 70371

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: 1 סוג: 1

Chemical products for laboratory analyses and 
metabolic studies, except for medical or veterinary 
purposes; cultures of microorganisms or microbes, 
except for medical or veterinary purposes; analytical 
substances of bacteria or yeasts for laboratory 
analyses and metabolic studies, except for medical 
or veterinary purposes; analytical solutions of 
bacteria or yeasts for laboratory analyses and 
metabolic studies, except for medical or veterinary 
purposes; standards or reference standards for 
laboratory analyses and metabolic studies, except for 
medical or veterinary purposes; extracts from 
microorganisms (not for medical purposes); All goods 
included in Class 1.

חומרים כימיים עבור בדיקות מעבדתיות ומחקרים מטבוליים,
מלבד עבור מטרות רפואיות או וטרינריות; תרביות

מיקרואורגניות או מיקרוביות, מלבד עבור מטרות רפואיות או
וטרינריות; חומרים אנאליטיים של בקטריה או שמרים עבור
בדיקות מעבדתיות ומחקרים מטבוליים, מלבד עבור מטרות
רפואיות או וטרינריות; תמיסות אנאליטיים של בקטריה או
שמרים עבור בדיקות מעבדתיות ומחקרים מטבוליים, מלבד
עבור מטרות רפואיות או וטרינריות; תקנים או תקני שייכות
עבור בדיקות מעבדתיות ומחקרים מטבוליים, מלבד עבור
מטרות רפואיות או וטרינריות; תמצית מיקרואורגניזמים
(למטרות לא רפואיות); כל הסחורות נכללות 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)

Austria, 18/11/2008, No. AM 7531/2008 AM 7531/2008 אוסטריה, 18/11/2008, מספר

Class: 1 סוג: 1

כ"ג טבת תשע"א - 17430/12/2010



Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220549 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: THE ICE CREAM EXPERIENCE LTD שם: חווית הגלידה בע"מ

Address: Haogen, 42880, Israel כתובת : העגן, 42880, ישראל

Identification No.: 513926378מספר זיהוי: 513926378

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Habet Adv.

Address:

שם: עו"ד איל הבט

כתובת : הנדיב 55, הרצליה, 46485, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice creams and food and beverages that contain ice 
cream; all icluded in class 30.

גלידות ודברי מאכל ומשקה המכילים גלידות; הנכללים כולם
בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 17530/12/2010



Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220554 מספר סימן

Owners

Name: COSMETICA COSBAR S.L.

Address: Vall D'Aran 15, EL PRAT DE LLOBREGAT, 
BARCELONA, 08820, Spain

Identification No.: 70373

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pyernik Rutman, Patent Attorney

Address: 91 Herzl Street, P.O.B. 10012, Be'er Sheva, 
84106, Israel

שם: פיירניק רוטמן, עו"פ

כתובת : הרצל 91, ת.ד. 10012, באר שבע, 84106, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated preparations to be applied to hair and 
scalp for conditioning and care; gels, mousses and 
balms, preparations in aerosol form for hairdressing 
and haircare; hair sprays and hair gels; hair-colouring 
and hair-decolorizing preparations; permanent 
waving and curling preparations; preparations for use 
in the shower and bath; hair wash; all included in 
class 3.

תכשירים לא רפואיים לריכוך וטיפול בשיער ובקרקפת; ג'לים,
מוסים ומשחות, תכשירים בצורת רסס לתסרוקות וטיפול

בשיער; תרסיסים לשיער וג'לים לשיער; תכשירי צבע לשיער
ולהדהיית צבע שיער; תכשירים לסלסול ותלתול קבוע;

תכשירים לשימוש במקלחת ובאמבט; שטיפת שיער; הנכללים
כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 17630/12/2010



Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220562 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, 19/03/2009, No. 53103/2009 שוויץ, 19/03/2009, מספר 53103/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 17730/12/2010



Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220585 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: A.G. Premium Ltd. שם: א.ג. פרימיום סע"מ

Address: 72 Sokolov St., Ramat Hasharon, Israel כתובת : סוקולוב 72, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 514159607מספר זיהוי: 514159607

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 43 סוג: 43

Provision of food and drinks; restaurants; bar for 
serving food and beverages; food and beverages 
stands; catering; food and drinks take-away services; 
provision of machines and carts for serving food and 
beverages

אספקת מזון ומשקאות; מסעדות; בר מזון ומשקאות; דוכני מזון
ומשקאות; קייטרינג; שרותי טייק אוואיי למזון ומשקאות;

אספקת מכונות ועגלות לממכר מזון ומשקאות.

כ"ג טבת תשע"א - 17830/12/2010



Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220586 מספר סימן

PRI FIX

Ownersבעלים

Name: A.G. Premium Ltd. שם: א.ג. פרימיום סע"מ

Address: 72 Sokolov St., Ramat Hasharon, Israel כתובת : סוקולוב 72, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 514159607מספר זיהוי: 514159607

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 43 סוג: 43

Provision of food and drinks; restaurants; bar for 
serving food and beverages; food and beverages 
stands; catering; food and drinks take-away services; 
provision of machines and carts for serving food and 
beverages

אספקת מזון ומשקאות; מסעדות; בר מזון ומשקאות; דוכני מזון
ומשקאות; קייטרינג; שרותי טייק אוואיי למזון ומשקאות;

אספקת מכונות ועגלות לממכר מזון ומשקאות

כ"ג טבת תשע"א - 17930/12/2010



Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220587 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: A.G. Premium Ltd. שם: א.ג. פרימיום סע"מ

Address: 72 Sokolov St., Ramat Hasharon, Israel כתובת : סוקולוב 72, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 514159607מספר זיהוי: 514159607

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 30 סוג: 30

Ice cream; frozen yogourt גלידות; יוגורט קפוא

כ"ג טבת תשע"א - 18030/12/2010



Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220590 מספר סימן

X-TAR3D

Owners

Name: RHEINMETALL ITALIA S.P.A.

Address: Via Affile, 102 - 00131, ROMA, Italy

Identification No.: 800246

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

Radar for the acquisition of tridimensional images; 
scientific, nautical, surveying, measuring, signalling, 
apparatus and instrumens, namely, radar apparatus, 
radar detectors, radar guns for police work, radar 
guns for sporting events, radar object detectors for 
use on vehicles, radar receivers with amplifiers, 
fluorescence detectors for crime scene investigation 
and infrared detectors for use in military, law 
enforcement,civil, scientific and industrial 
applications; all included in class 9.

ראדאר להשגת דמויות תלת ממדית; התקנים ומכשירים
לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, במדידה, באיתות,
דהיינו, התקני רדאר, גלאי רדאר, רובי רדאר לעבודה

משטרתית, רובי רדאר לאירועי ספורט, גלאי רדאר לשימוש על
כלי רכב, מקלטי רדאר עם מגברים, גלאי פלורוסנטי לחקירת
זירת פשע וגלאי אינפרא-אדום לשימוש ביישומים צבאיים,

אכיפת חוק, אזרחיים, מדעיים ותעשייתיים; הנכללים כולם בסוג
.9

כ"ג טבת תשע"א - 18130/12/2010



Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220648 מספר סימן

IP PLAYING FIELD

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, 
namely online news reporting and expert legal 
commentary services in the field of intellectual 
property and providing on-line information and news 
in the field of intellectual property; Intellectual 
property consultancy and services related thereto; all 
included in class 45.

שירותים משפטיים; שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי
אחרים לענות על צרכי הפרט, דהיינו דיווחי חדשות מקוונים
ושירותי פרשנות משפטיים מקצועיים בתחום הקניין הרוחני

ומתן מידע וחדשות מקוונים בתחום הקניין הרוחני; ייעוץ בתחום
הקניין הרוחני ושירותים הקשורים לייעוץ זה; הנכללים כולם

בסוג 45.

כ"ג טבת תשע"א - 18230/12/2010



Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220649 מספר סימן

IP PLAYING FIELD

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 relating thereto; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 18330/12/2010



Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220680 מספר סימן

Owners

Name: Viko Elektrik ve Elektronik Endustrisi Sanayi 
ve Ticaret Anonim Sirketi

Address: Osmangazi Mah, Battal Gazi Cad. No. 29,, 
Kartal, Samandira, Istanbul, Turkey

Identification No.: 45520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

S'witches, sockets, plugs, electronic time switches, 
electronic keys, group plugs, connectors, electric 
connections; all included in class 9.

מתגים, שקעים, תקעים, מתגים אלקטרוניים מותני זמן,
מפתחות אלקטרוניים, תקעים קבוצתיים, מחברים, חיבורי

חשמל; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 18430/12/2010



Application Date 13/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220685 מספר סימן

MYSTIC METALLICS

Owners

Name: Trespa International B.V.

Address: Wetering 20, 6002 SM  Weert, Netherlands

Identification No.: 43683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 19 סוג: 19

Non-metallic boards and panels for buildings and 
boards and panels for wall panelling and facades; 
building materials (non-metallic); all included in class 
19.

לוחות ופנלים לא מתכתיים עבור בניינים ולוחות ופנלים לציפוי
קיר וחזיתות; חומרי בניין (לא מתכתיים); הנכללים כולם בסוג

.19

כ"ג טבת תשע"א - 18530/12/2010



Application Date 10/05/2009 תאריך הגשה

Dated 10/02/2004 (Section 16) מיום 10/02/2004 (סעיף 16)

U.S.A. No. 2813324 ארה"ב מספר: 2813324

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

COLORADO

Trade Mark No. 220738 מספר סימן

Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, U.S.A.

Identification No.: 800499

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof; all included in class 
12

כלי רכב וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 12

כ"ג טבת תשע"א - 18630/12/2010



Application Date 10/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220739 מספר סימן

CHEVROLET COLORADO

Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, U.S.A.

Identification No.: 800499

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof; all included in class 
12

כלי רכב וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 12

כ"ג טבת תשע"א - 18730/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220745 מספר סימן

STEREO PRECISION SELECT

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Vision correction lenses including contact lenses and 
eyeglasses; all included in class 9.

עדשות לתיקון הראייה כולל עדשות מגע ומשקפיים; הנכללים
כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 18830/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220749 מספר סימן

ביון 3

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 
disorders of the musclo-skeletal-system of the human 
body; dietetic preparations and food supplements (on 
the basis of vitamins, mineral, trace eelements, oils 
and fats, either apart or combinations thereof), for the 
treatment of disorders of the musclo-skeletal-system 
of the human body; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות שקשורות במערכת השריר
-שלד בגוף האדם; תכשירים דיאטטיים ותוספי מזון (על בסיס
ויטמינים, מינרלים, יסודות קורט, שמנים ושומנים, או בנפרד או
בצירופים שלהם), לטיפול בהפרעות שקשורות במערכת השריר

-שלד בגוף האדם; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 18930/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220751 מספר סימן

ביון 3

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Dietetic preparations or food supplements (not for 
medical use) as far as included in class 29; all 
included in class 29.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון (לא לשימוש רפואי) ככל
שנכללים בסוג 29; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 19030/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220753 מספר סימן

ביון 3

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Dietetic preparations or food supplements (not for 
medical use) as far as included in class 30; all 
included in class 30.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון (לא לשימוש רפואי) ככל
שנכללים בסוג 30; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 19130/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220755 מספר סימן

ADATEEP

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: 10 סוג: 10

Inhalation and atomizing devices for medical 
purposes; all included in class 10.

התקני שאיפה והפרדה לחלקיקים למטרות רפואיות; 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, 18/11/2008, No. 302008073175 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073175

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 19230/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220756 מספר סימן

MEZDAT

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: 10 סוג: 10

Inhalation and atomizing devices for medical 
purposes; all included in class 10.

התקני שאיפה והפרדה לחלקיקים למטרות רפואיות; 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, 18/11/2008, No. 302008073174 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073174

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 19330/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220757 מספר סימן

AKAMIKA

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: 10 סוג: 10

Inhalation and atomizing devices for medical 
purposes; all included in class 10.

התקני שאיפה והפרדה לחלקיקים למטרות רפואיות; 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, 18/11/2008, No. 302008073166 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073166

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 19430/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220758 מספר סימן

NUBEQA

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 for the treatment of 
respiratory, cardiovascular and nervous diseases; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נשימה, מחלות
קרדיווסקולאריות ומחלות עצבים; 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, 18/11/2008, No. 302008073168 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073168

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 19530/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220759 מספר סימן

AKAMIKA

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 for the treatment of 
respiratory, cardiovascular and nervous diseases; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נשימה, מחלות
קרדיווסקולאריות ומחלות עצבים; 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, 18/11/2008, No. 302008073166 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073166

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 19630/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220760 מספר סימן

CUBREA

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 for the treatment of 
respiratory, cardiovascular and nervous diseases; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נשימה, מחלות
קרדיווסקולאריות ומחלות עצבים; 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, 18/11/2008, No. 302008073173 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073173

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 19730/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220761 מספר סימן

NUBEQA

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: 10 סוג: 10

Inhalation and atomizing devices for medical 
purposes; all included in class 10.

התקני שאיפה והפרדה לחלקיקים למטרות רפואיות; 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, 18/11/2008, No. 302008073168 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073168

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 19830/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220762 מספר סימן

AROZILIK

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: 10 סוג: 10

Inhalation and atomizing devices for medical 
purposes; all included in class 10.

התקני שאיפה והפרדה לחלקיקים למטרות רפואיות; 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, 18/11/2008, No. 302008073167 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073167

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 19930/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220763 מספר סימן

CUBREA

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: 10 סוג: 10

Inhalation and atomizing devices for medical 
purposes; all included in class 10.

התקני שאיפה והפרדה לחלקיקים למטרות רפואיות; 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, 18/11/2008, No. 302008073173 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073173

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 20030/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220764 מספר סימן

AROZILIK

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 for the treatment of 
respiratory, cardiovascular and nervous diseases; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נשימה, מחלות
קרדיווסקולאריות ומחלות עצבים; 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, 18/11/2008, No. 302008073167 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073167

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 20130/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220765 מספר סימן

ADATEEP

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 for the treatment of 
respiratory, cardiovascular and nervous diseases; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נשימה, מחלות
קרדיווסקולאריות ומחלות עצבים; 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, 18/11/2008, No. 302008073175 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073175

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 20230/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220766 מספר סימן

MEZDAT

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 for the treatment of 
respiratory, cardiovascular and nervous diseases; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נשימה, מחלות
קרדיווסקולאריות ומחלות עצבים; 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, 18/11/2008, No. 302008073174 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073174

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 20330/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220767 מספר סימן

ENZORDAT

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 for the treatment of 
respiratory, cardiovascular and nervous diseases; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נשימה, מחלות
קרדיווסקולאריות ומחלות עצבים; 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, 18/11/2008, No. 302008073176 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073176

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 20430/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220772 מספר סימן

ENZORDAT

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: 10 סוג: 10

Inhalation and atomizing devices for medical 
purposes; all included in class 10.

התקני שאיפה והפרדה לחלקיקים למטרות רפואיות; 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, 18/11/2008, No. 302008073176 גרמניה, 18/11/2008, מספר 302008073176

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 20530/12/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220794 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: 38 סוג: 38

Dissemination of television and radio signals whether 
analogue or digital, by means of terrestrial, satellite, 
cable, or other media including point to point, point to 
multi-point and interactive broadcasting; electric mail 
services; provision of telecommunications access 
and links to computer databases and the Internet; 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 38.

הפצה של אותות טלוויזיה ורדיו בין אם אנלוגיים או דיגיטליים,
באמצעים ארציים, לווין, כבל, או מדיה אחרת הכוללת נקודה אל
נקודה, נקודה אל רב נקודה ושידור אינטראקטיבי; שירותי דואר
חשמליים; אספקה של גישות וקישורי טלקומוניקציה אל מאגר

מידע של מחשב ולאינטרנט; כל הטובין המוזכרים לעיל
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, ולמעט שירותים אלו אשר קשורים
למשקאות אלכוהוליים או לא אלכוהוליים מכל סוג; הכל כלול

בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 20630/12/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220795 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: 42 סוג: 42

Design of databases and web-sites; authentication of 
world records or outstanding achievements; 
designating classes or categories for world records or 
outstanding achievements; production and editing, of 
interactive computer programs; 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 
42.

עיצוב של מאגרי מידע ואתרי אינטרנט; אימות של שיאי עולם
או הישגים בולטים; עיצוב מחלקות או קטגוריות עבור שיאי
עולם או הישגים בולטים; הפקה, עריכה של תוכניות מחשב
אינטראקטיביות; כל הטובין 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 בולטים ולא רגילים, כישלונות

ומאורעות, ולמעט שירותים אלו הקשורים למשקאות
אלכוהוליים או לא אלכוהוליים מכל סוג; הכל כלול בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 20730/12/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220799 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: 35 סוג: 35

Provision of exhibitions and exhibition materials; data 
verification and verification of records, publicity and 
publication of publicity texts; advertising on a data 
communications network; data searching in computer 
files; 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 35.

אספקה של תערוכות וחומרי תערוכות; אימות נתונים ואימות
של שיאים, פרסומת ופרסום של טקסט פרסומת; פרסום על
רשת תקשורת נתונים; חיפוש נתונים בתיקיות מחשב; כל

השירותים המוזכרים מוגבלים לאלו המתייחסים להישגי שיא,
אירועים שוברי שיא או התרחשויות (בין אם קשורים לבני אדם,
תופעה טבעית או התרחשות אחרת), ניסיונות שוברי שיא

והישגים יוצאים מן הכלל ולא רגילים, כישלונות והתרחשויות;
הכל כלול בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 20830/12/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220800 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: 38 סוג: 38

Dissemination of television and radio signals whether 
analogue or digital, by means or terrestrial, satellite, 
cable, or other media including point to point, point to 
multi-point and interactive broadcasting; electric mail 
services; provision of telecommunications access 
and links to computer databases and the Internet; 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), 
recording breaking attempts and outstanding and 
unusual achievements, failures or occurrences; all 
included in class 38.

הפצה של אותות טלוויזיה או רדיו בין אם אנלוגיים או
דיגיטליים, באמצעי או ארצי, לווין, כבל, או מדיה אחת הכוללת
נקודה לנקודה, נקודה לרב-נקודה ושידור אינטראקטיבי; שירותי

דואר חשמליים; אספקה של גישות וקישורי טלקומוניקציה
למאגר מידע של מחשב ולאינטרנט; כל השירותים 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 והתרחשויות; הכל כלול בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 20930/12/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220801 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Amusement park services; arranging and conducting 
workshops; club services; training, education, 
instruction, tutoring and entertainment services; 
electronic game services provided by means of the 
Internet; electronic publication services; provision of 
equipment for the production of films, video tapes, 
CD-ROMs, DVDs, tapes and cassettes; film, radio 
and television entertainment; information relating to 
entertainment or education provided on-line from a 
computer database or the Internet; leasing of films, 
videotapes, CD-ROMs and DVDs; library services; 
museum services; organisation of competitions, 
games, quizzes, shows; organisation of exhibitions; 
organisation, production and presentation of live 
performances and audience participation events; 
production of films and radio and television 
programmes; production, editing, presentation, 
distribution, rental and exhibition of films, computer 
programs, sound and video recordings, interactive 
broadcast programs, television and radio 
programmes; providing digital music from MP3 
Internet websites; providing digital music from the 
Internet; providing on-line electronic publications; 
provision of play events and related facilities for 
children; provision of workshops; publication of 
books, magazines, almanacs and journals; 
publication of electronic books and journals on-line; 
scriptwriting services; sports and cultural activities; 
theatre production and related cultural event 
services; advisory information and consultancy 
services relating to all the aforesaid 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 and occurrences; 
compilation of information relating to world records, 
outstanding achievement and record breaking 
events; all included in class 41.

שירותי פארק שעשועים; סידור וניהול סמינרים; שירותי מועדון;
אימון, חינוך, הדרכה, לימוד ושירותי בידור; שירותי משחק
אלקטרוניים המסופקים באמצעי האינטרנט; שירותי פרסום
אלקטרוניים; אספקת ציוד עבור הפקת סרטים, קלטות וידאו,
תקליטורים, DVDs, רשמי-קול וקלטות; סרטים, רדיו ובידור

טלוויזיה; מידע המתייחס לבידור או חינוך המסופק באופן מקוון
ממאגר מידע של מחשב או מהאינטרנט; חכירה של סרטים,
סרטי וידאו, תקליטורים ו- DVDs; שירותי ספריה; שירותי

מוזיאון; ארגון תחרויות, משחקים, חידונים, מופעים; ארגון של
תערוכות; ארגון, הפקה והצגה של הופעות חיות ואירועים

בהשתתפות קהל; הפקה של סרטים ותוכניות רדיו וטלוויזיה;
הפקה, עריכה, הצגה, הפצה, השכרה ותערוכה של סרטים,
תוכנות מחשב, הקלטות קול ווידאו, תוכניות אינטראקטיביות
משודרות ברדיו, תוכניות טלוויזיה ורדיו; אספקת מוזיקה

דיגיטלית מאתרי אינטרנט MP3; אספקת מוזיקה דיגיטלית
מהאינטרנט; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים; אספקה
של אירועי משחק ומתקנים קשורים לילדים; אספקה של
סמינרים; הוצאה לאור של ספרים, כתבי-עת, שנתונים
ועיתונים; הוצאה לאור של ספרים אלקטרוניים ועיתונים

מקוונים; שירותי כתיבת תסריטים; פעילויות ספורט ותרבות;
הפקות תיאטרון ושירותי אירועי תרבות קשורים; מידע ייעוצי
ושירותי יעוץ הקשורים לכל השירותים האמורים; כל הטובין

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 והתרחשויות; אוסף של
מידע הקשור לשיאי עולם, הישגים יוצאים מן הכלל  ואירועים

שוברי שיא; הכל כלול בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 21030/12/2010



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 טבת תשע"א - 21130/12/2010



Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220806 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Television sets; LCD television sets; PDP television 
sets; projection television sets; DVD players, DVD 
recorders; hard disk video recorders; video 
projectors; LCD computer displays; mobile phones; 
personal computers; all included in class 9.

מערכות טלוויזיה; מערכות טלוויזיית LCD; מערכות טלוויזיית
;DVD מקליטי ;DVD מערכות טלוויזיית מקרן; נגני ;PDP
מקליטי וידאו דיסק קשיח; מקרני וידאו; צגי LCD למחשב;
טלפונים ניידים; מחשבים אישיים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 21230/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220815 מספר סימן

TOY STORY

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 טבת תשע"א - 21330/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220816 מספר סימן

TOY STORY

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 טלוויזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה
והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; מתן ידיעות בידור; הפקת
תכניות בידור ותכניות אינטראקטיביות להפצה באמצעות

טלוויזיה, כבלים, לוויינים, מדיית שמע ואודיו, קלטות, דיסקי
לייזר, דיסקי מחשב ובאמצעים אלקטרוניים; הפקה ואספקת
בידור, חדשות ומידע באמצעות רשתות תקשורת ומחשבים;
שירותי לונה פארק ושירותי פארק נושא; שירותי חינוך ובידור

הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי נושא; מופעי במה; הצגת
ביצועים בהופעה חיה; הפקות תיאטרון; שירותי בידור; הנכללים

בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 21430/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220817 מספר סימן

TOY STORY

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; תערובת 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 מאכל מבוססים על תירס; קרקרים;
כריכי מעדנייה; קינוחי ג'לטין ממותקים בטעמים; ממתקים
קפואים; ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז;

יוגורט קפוא; דבש; גלידה; חלב קפוא; לקריץ; מרשמלו; מיונז;
מאפינס; חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת
פנקייק; פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות פאי; פיצה;
פופקורן; בייגלה; רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט;
רטבים; גלידות פירות; תבלינים; תה; טורטיות; וופלים;

הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 21530/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220818 מספר סימן

TOY STORY

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.

תחליבים לאחר גילוח; תכשירים נוגדי הזעה; שמנים
ארומתרפיים; ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן לתינוקות;
מגבונים לתינוקות; ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי;
סומק; קרמים, תחליבים, ואבקות לגוף; מרענן נשימה; קצף
אמבט; מי קולון; קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים;
אבקת פידור; שמנים אתרים לשימוש אישי; עיפרון לעיניים;

צלליות לעיניים; עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים;
תחליב פנים; מסיכות לפנים; גרגירים לפנים; פתילים פולטי
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער;

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס
לשיער; קרם ידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתון;
אודם; מחזיקי אודם; ברק לשפתיים; סבונים נוזליים; איפור;
מסקרה; מי שטיפת פה; תכשירים לטיפוח הציפורניים; לק
מבריק לציפורניים; תכשירי טיפוח ציפורניים; לק לציפורניים;
מחזק ציפורניים; מבריק ציפורניים; תמרוקים לא רפואיים;
בושם; תערובת מבשמת; ניחוחות לחדר; קרם לגילוח; סבון
לעור; אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור;

קרם הגנה; תכשיר מסנן קרינה; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 21630/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220819 מספר סימן

TOY STORY

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; מערכת מוטות 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; סקייטבורד; 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 טבת תשע"א - 21730/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220820 מספר סימן

TOY STORY

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: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bolo ties with precious metal tips; 
bracelets; busts of precious metal; charms; clocks; 
earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; 
jewelry chains; key rings of precious metal; lapel 
pins; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-
monetary coins; ornamental pins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch 
cases; watch chains; watch straps; watches; wedding 
bands; wristwatches; all included in class 14.

שעונים מעוררים; עניבות בולו עם קצוות ממתכות יקרות;
צמידים; פרוטומה ממתכות יקרות; שעונים; עגילים; תכשיטים;
קופסאות תכשיטים ממתכות יקרות; שרשראות תכשיטים;

מחזיקי מפתחות ממתכות יקרות; סיכות לדש הבגד; שרשראות
צוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות צוואר; מטבעות לא כספיים;
סיכות קישוטיות; תליונים; טבעות; התקנים עבור עניבות בולו;
שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; סיכות עניבות; שעוני
קיר; סרטים לשעוני יד; נרתיקים לשעוני יד; שרשראות לשעוני

יד; רצועות לשעוני יד; שעונים; טבעות נישואין; שעוני יד;
הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 21830/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220821 מספר סימן

TOY STORY

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: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; 
coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; 
cookie cutters; cork screws; cups; curtain rods; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal 
prisms; decorative glass; decorative plates; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
or porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets; all included in 
class 21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות;
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי
הגשה לעוגה;  מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות;
מערכות כלי אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא
מפות שולחן; קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות
לעוגיות; חותכני עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; מוטות וילון;

שקיות דקורטיביות לממתקים; מנסרות קריסטל דקורטיביות;
זכוכית דקורטיבית; צלחות דקורטיביות; כלי מטבח; פסלונים
עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, זכוכית או פורצלן; כלים

לפרחים; מברשות שיער; מסרקים לשיער; כלים מבודדי חום;
שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; קופסאות אוכל; ספלים;
מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא ממתכות יקרות; כפפות

לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; מחבתות לפשטידות; כלי הגשה
לפשטידות; כוסות פלסטיק; בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות;
כלים לסבון; קומקומי תה; מערכות תה; מיכלים מבודדי חום
עבור אוכל ומשקאות; מברשות שיניים; מגשים; חצובות;
בקבוקי ואקום; סלי אשפה; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ג טבת תשע"א - 21930/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220822 מספר סימן

TOY STORY

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 ספורט; בנדנות; כובעי כדור בסיס; בגדים ללבישה מעל
בגדי חוף; לבוש חוף; חגורות; סינרים; ביקיני; מעילי ספורט;

מגפיים; עניבות פרפר; חזיות; כובעי מצחייה, מכנסי עור; סינרי
בד; מעילים; שמלות; כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות

גולף; תחפושות ליל כל הקדושים; כובעים; סרטים לראש; כיסויי
ראש; לבנים; לבוש לפעוטות; מקטורנים; ג'ינסים; אפודות צמר;
מטפחות; בגדי גוף; מחממי רגליים; כפפות; עניבות; כותנות
שינה; כותנות לילה; סרבלים; פיג'מות; מכנסיים; גרביונים;
חולצות פולו; פונצ'ו; לבוש גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים;

חולצות; נעליים; חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית;
לבוש לשינה; גרביים; גרבי ניילון; סוודרים; מכנסי מיזע; חולצות
מיזע; בגדי ים; גופיות; מכנסיים צמודים; חולצות טי; תחתונים;

וסטים; רצועות ליד; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 22030/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220823 מספר סימן

TOY STORY

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: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick  holders; luggage; luggage tags; overnight 
bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets; all included in class 
18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות;
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג;
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי
מחנאות; תיקי ישבן; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב;

נרתיקים למפתחות; מחזיקי מפתחות מעור; מחזיקי שפתונים;
מזוודות; תגים למזוודות; תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות

לקניות; תיקים לנשיאת חפצים; מטריות; תיקי מותניים;
ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 22130/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220824 מספר סימן

TOY STORY

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children’s 
activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; color pencils; comic books; comic 
strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; 
drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; 
paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper 
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen 
or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases and boxes; pens; periodicals; 
photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); portraits; postcards; 
posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements; all included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות;
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי
כדור בסיס; כורכנים; מאחוזות ספרים; סימניות; ספרים;

מדבקות פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; כרטיסי ברכה
לחג המולד; גירים; לוחות גירים; ספרי פעילות לילדים; תחתיות
העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; עפרונות

צבע; חוברות קומיקס; רצועות קומיקס; ספרי קופונים; מדבקות
שקופות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; חיתולים
חד פעמיים עבור תינוקות; סרגלי ציור; לוחות כתיבה מחיקה

יבשה; מעטפות; מחקים; עטי לבד; כרטיסי בזק; כרטיסי מתנה;
נייר אריזה למתנות; גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים;
מגזינים; מפות; פנקסי תזכיר; חימר לעיצוב; עלוני חדשות;

עיתונים; פתקי נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר;
סמלי מסיבה מנייר; כובעי מסיבה מנייר; קישוטי עוגה מנייר;
קישוטי מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר;
משקולות נייר; סרטי אריזת מתנות מנייר; תליונים מנייר;

מחצלות מנייר; מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות;
עפרונות; מחדדי עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות;
עטים; כתבי עת; אלבומי תמונות; תמונות; הדפסי תמונות;

ספרי תמונות; חומרי פלסטיק לאריזה (שאינם נכללים בסוגים
אחרים);דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות
מודפסות; הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי

מתכונים; חותמות גומי; שקיות סנדוויץ'; כרטיסי ניקוד; אלבומי
בולים; מכשירי כתיבה; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה;
סרגלים לא מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; הנכללים כולם

בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 22230/12/2010



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 טבת תשע"א - 22330/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220825 מספר סימן

TOY STORY

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; מקליטי אודיו; מקליטי אודיו ווידאו; רמקולי אודיו;

;CD-ROM's ;משקפות; מחשבונים; מסרטות 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 משחקי
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
;DVD מקליטי ;DVD נגני ;DVDדיגיטאליים; מכשירי
תקליטורים דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו

דיגיטאליים; ארגוניות אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים;
;MP3 משקפיים; אוזניות; מכונות קריוקי; מיקרופונים; נגני
מודמים (כחלק מהמחשב); פדים לעכבר; סרטי קולנוע;

הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות סטריאו אישיות; עזרים
אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי רדיו; משקפי שמש;
טלפונים; מערכות טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות

וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; תקליטורים
של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; מקליטי וידאו;
מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד ולזרוע לשימוש עם

מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 22430/12/2010



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 טבת תשע"א - 22530/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220826 מספר סימן

TOY STORY

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 שולחניים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 22630/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220827 מספר סימן

TOY STORY

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 שאינם כוללים 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;

מרקחות; משקאות מאכל עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; אגוזים;
חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי מאכל 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 טבת תשע"א - 22730/12/2010



Application Date 19/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220828 מספר סימן

TOY STORY

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: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of bone, 
plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; 
furniture; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; lawn furniture; love 
seats; magazine racks; mattresses; mirrors; non-
Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, 
wax or wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made 
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic 
flags; plastic name badges; plastic novelty license 
plates; plastic pennants; plastic cake decorations; 
sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים;
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת והצגת

תמונות; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב;
מיטות מתקפלות; ספות; ברק דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים;
שולחנות כתיבה; קשי שתייה; לוחות חרוטים וחתוכים באבן;

פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או
עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי אריזות מתנה

עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות ביד; קופסאות
תכשיטים שאינן ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; רהיטי
גן; ספות זוגיות; כוננים למגזינים; מזרונים; מראות; קישוטים
שאינם עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה
או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; מעמדים; מסגרות
לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים מתיל ומתכת; לוחות
קיר דקורטיביים; דגלי פלסטיק; תגי שם מפלסטיק; לוחיות
רישוי מפלסטיק; דיגלוני פלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק;

קונכיות; שקי שינה; שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות;
וילונות ונציאניים; פעמוני רוח; הנכללים כולם בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 22830/12/2010



Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220838 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Kids-Kit Cooperative Society Ltd. שם: קידס-קיט אגודה שיתופית בע"מ

Address: D.N. Upper Galilee, Kibbutz Maayan Baruch, 
12220, Israel

כתובת : ד.נ. גליל עליון, מעין ברוך, 12220, ישראל

Identification No.: 570043034מספר זיהוי: 570043034

קידס-קיט אגודה שיתופית בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 21 סוג: 21

Potties for babies and toddlers, bath accessories for 
babies and toddlers, containers and baskets for 
storage; all included in class 21.

סירים (לצרכים) לתינוקות ופעוטות, אביזרי אמבטיה לתינוקות
ופעוטות, מיכלים וסלים לאחסון; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ג טבת תשע"א - 22930/12/2010



Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220839 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Kids-Kit Cooperative Society Ltd. שם: קידס-קיט אגודה שיתופית בע"מ

Address: D.N. Upper Galilee, Kibbutz Maayan Baruch, 
12220, Israel

כתובת : ד.נ. גליל עליון, מעין ברוך, 12220, ישראל

Identification No.: 570043034מספר זיהוי: 570043034

קידס-קיט אגודה שיתופית בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 20 סוג: 20

Furniture, including furniture for babies and toddlers, 
high chairs, boosters, stools, portable toilet trainers, 
non-metal safety accessories for furniture, non-metal 
bed shields; all included in class 20.

רהיטים, לרבות רהיטים לתינוקות ופעוטות, כסאות גבוהים,
כסאות הגבהה, שרפרפים, מושבים נישאים לשימוש בשירותים,
אביזרי בטיחות לרהיטים שאינם ממתכת, מגני מיטה שאינם

ממתכת; הנכללים כולם בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 23030/12/2010



Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220885 מספר סימן

Easy Life

Ownersבעלים

Name: A.H. Fashion Manufacture And Marketing 
(3020) Ltd.

שם: א.ח. ייצור ושיווק (3020) בע"מ

Address: Tel Aviv-Jaffo, 68167, Israel כתובת : הכישור 6, תל אביב-יפו, 68167, ישראל

Identification No.: 513334854מספר זיהוי: 513334854

חברה פרטית

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

Retai services and shops in the field of clothing, 
fashion and fashion accessories; all included in class 
35

ניהול עסקי קמעונאות וחנויות הלבשה, אופנה ואביזרי אופנה;
הנכללים כולם בסוג 35

כ"ג טבת תשע"א - 23130/12/2010



Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220887 מספר סימן

SIMPLE LIFE

Ownersבעלים

Name: A.H. Fashion Manufacture And Marketing 
(3020) Ltd.

שם: א.ח. ייצור ושיווק (3020) בע"מ

Address: כתובת : הכישור 6, תל אביב-יפו, 68167, ישראל

Identification No.: 513334854מספר זיהוי: 513334854

חברה פרטית

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

Retai services and shops in the field of clothing, 
fashion and fashion accessories; all included in class 
35.

ניהול עסקי קמעונאות וחנויות הלבשה, אופנה ואביזרי אופנה;
הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 23230/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220905 מספר סימן

Owners

Name: Cree, Inc.

Address: 4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina, 
27703, U.S.A.

Identification No.: 57334

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Light emitting diodes (LEDs); included in class 9. דיודות פולטת אור; 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)

U.S.A., 20/11/2008, No. 77619078 ארה"ב, 20/11/2008, מספר 77619078

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 23330/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220906 מספר סימן

Owners

Name: Cree, Inc.

Address: 4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina, 
27703, U.S.A.

Identification No.: 57334

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Light fixtures; all included in class 11. מתקני תאורה; 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., 20/11/2008, No. 77619078 ארה"ב, 20/11/2008, מספר 77619078

Class: 11 סוג: 11

כ"ג טבת תשע"א - 23430/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220913 מספר סימן

WiSoft

Ownersבעלים

Name: Idea Bio Medical Ltd. שם: אידיאה ביו מדיקל בע"מ

Address: 2 Bergman St., Rabin Park, Rehovot, Israel כתובת : רח' ברגמן 2, פארק רבין, רחובות, ישראל

Identification No.: 513925685מספר זיהוי: 513925685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Goldberg, Adv.

Address: 10 Plaut Street Rabin Park, Rehovot, Israel

שם: משה גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10 פארק רבין, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Developing of scanning and analysis systems, 
hardware and software, of biological cells.

פיתוח מערכות חומרה ותוכנה לסריקה ואנליזה של תאים
ביולוגיים.

כ"ג טבת תשע"א - 23530/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220914 מספר סימן

WiScan

Ownersבעלים

Name: Idea Bio Medical Ltd. שם: אידיאה ביו מדיקל בע"מ

Address: 2 Bergman St., Rabin Park, Rehovot, Israel כתובת : רח' ברגמן 2, פארק רבין, רחובות, ישראל

Identification No.: 513925685מספר זיהוי: 513925685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Goldberg, Adv.

Address: 10 Plaut Street Rabin Park, Rehovot, Israel

שם: משה גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10 פארק רבין, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Developing of scanning and analysis systems, 
hardware and software, of biological cells.

פיתוח של מערכות חומרה ותוכנה לסריקה ואנליזה של תאים
ביולוגיים.

כ"ג טבת תשע"א - 23630/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220915 מספר סימן

WiSoft

Ownersבעלים

Name: Idea Bio Medical Ltd. שם: אידיאה ביו מדיקל בע"מ

Address: 2 Bergman St., Rabin Park, Rehovot, Israel כתובת : רח' ברגמן 2, פארק רבין, רחובות, ישראל

Identification No.: 513925685מספר זיהוי: 513925685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Goldberg, Adv.

Address: 10 Plaut Street Rabin Park, Rehovot, Israel

שם: משה גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10 פארק רבין, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scanning and analysis systems, hardware and 
software, of biological cells.

מערכות חומרה ותוכנה לסריקה ואנליזה של תאים ביולוגיים.

כ"ג טבת תשע"א - 23730/12/2010



Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220919 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: BANK LEUMI LEISRAEL LTD. שם: בנק לאומי לישראל בע"מ

Address: 35 Yehuda Halevi Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יהודה הלוי 35, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520018078מספר זיהוי: 520018078

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; 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

כ"ג טבת תשע"א - 23830/12/2010



Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220947 מספר סימן

SOAD CRYSTALS

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: 5 סוג: 5

Disinfectants; all included in class 5. חומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 23930/12/2010



Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220953 מספר סימן

CRISTALINO JAUME SERRA

Owners

Name: J. GARCIA CARRION, S.A.

Address: Ctra. Murcia s/n, Jumilla (Murcia), Spain

Identification No.: 800291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Sparkling wine; included in class 33. יין מבעבע; הנכלל בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 24030/12/2010



Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220955 מספר סימן

YASHIR LEUMI

ישיר לאומי

Ownersבעלים

Name: BANK LEUMI LEISRAEL LTD. שם: בנק לאומי לישראל בע"מ

Address: 35 Yehuda Halevi Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יהודה הלוי 35, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520018078מספר זיהוי: 520018078

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; 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

כ"ג טבת תשע"א - 24130/12/2010



Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220966 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: BANK LEUMI LEISRAEL LTD. שם: בנק לאומי לישראל בע"מ

Address: 35 Yehuda Halevi Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יהודה הלוי 35, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520018078מספר זיהוי: 520018078

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; 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

כ"ג טבת תשע"א - 24230/12/2010



Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220967 מספר סימן

LEUMI DIGITAL

לאומי דיגיטל

Ownersבעלים

Name: BANK LEUMI LEISRAEL LTD. שם: בנק לאומי לישראל בע"מ

Address: 35 Yehuda Halevi Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יהודה הלוי 35, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520018078מספר זיהוי: 520018078

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; 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

כ"ג טבת תשע"א - 24330/12/2010



Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220973 מספר סימן

SOAD CRYSTALS

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

Washing and bleaching preparations and other 
substances for laundry use, fabric softeners for 
laundry use, rinsing agents for laundry and 
tableware, stain removing agents, laundry starch; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; preparations for cleaning metal, wood, 
stone, porcelain, glass, synthetics and textiles; 
soaps; all included in class 3.

תכשירי ניקיון והלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה, מרככי
בד לשימוש בכביסה, גורמי שטיפה לכביסה ולכלי שולחן, גורמי
הסרת כתמים, עמילן לכביסה; תכשירי ניקוי, הברקה, צחצוח
ושפשוף; תכשירים לניקוי מתכת, עץ, אבן, פורצלן, זכוכית,

חומרים סינתטיים וטקסטילים; סבונים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 24430/12/2010



Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220977 מספר סימן

WiScan

Ownersבעלים

Name: Idea Bio Medical Ltd. שם: אידיאה ביו מדיקל בע"מ

Address: 2 Bergman St., Rabin Park, Rehovot, Israel כתובת : רח' ברגמן 2, פארק רבין, רחובות, ישראל

Identification No.: 513925685מספר זיהוי: 513925685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Goldberg, Adv.

Address: 10 Plaut Street Rabin Park, Rehovot, Israel

שם: משה גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10 פארק רבין, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scanning and analysis systems, hardware and 
software, of biological cells.

מערכות חומרה ותוכנה לסריקה ואנליזה של תאים ביולוגיים.

כ"ג טבת תשע"א - 24530/12/2010



Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220987 מספר סימן

Owners

Name: NATURAL BALANCE PET FOODS, INC.

Address: 12924 Pierce Street, Pacoima, California 
91331, 91331, U.S.A.

Identification No.: 800302

A California Coporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Dog food, cat food, dog treats and cat treats; all 
included in class 31.

מזון לכלבים, מזון לחתולים, כיבודים לכלבים וכיבודים
לחתולים; הכל כלול בסוג 31

כ"ג טבת תשע"א - 24630/12/2010



Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220996 מספר סימן

PATHWAY

Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: 116 Sandhofer Strasse, Mannheim, D-68305, 
Germany

Identification No.: 44573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Diagnostic products and reagents for medical and 
diagnostic purposes for use in the fields of 
immunodiagnostics and immunohistochemistry; all 
included in class 5.

מוצרים ומגיבים דיאגנוסטיים למטרות רפואיות ודיאגנוסטיות
לשימוש בתחומים של אימונודיאגנוסטיקה ואימונוהיסטוכימיה;

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, 01/12/2008, No. 30 2008 075 632 גרמניה, 01/12/2008, מספר 632 075 2008 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 24730/12/2010



Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221000 מספר סימן

STICK HOUSE

Owners

Name: Stick House S.r.l.

Address: Strada dell'Antioca 5/a, 10156 Torino, Italy

Identification No.: 800298

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Catering; all included in class 43 קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43

כ"ג טבת תשע"א - 24830/12/2010



Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221002 מספר סימן

STICK HOUSE

Owners

Name: Stick House S.r.l.

Address: Strada dell'Antioca 5/a, 10156 Torino, Italy

Identification No.: 800298

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Ice and ice creams; all included in class 30 קרח וגלידות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 24930/12/2010



Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221040 מספר סימן

ARAMEX

Owners

Name: Aramex International Ltd

Address: Canons Court 22 Victoria Street, Hamilton, 
Bermuda, Bermuda

Identification No.: 800305

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 39 סוג: 39

Domestic and international parcel express delivery 
service; freight forwarding services and all services 
included in this class, including air and ocean freight 
forwarding, consolidation, warehousing, customs 
clearance and break bulk services; ground 
transportation services; warehousing warehouse 
management and inventory management; multi-
modal transportation and distribution; all included in 
class 39.

שרותי שילוח אקספרס מדינתיים ובינלאומיים של חבילות;
שרותי העברת מטענים וכל השרותים הנכללים בסוג זה, לרבות

שילוח אוירי, ימי, מיזוג, אחסון, בידוק מכס ומטעני כמות;
שרותי תחבורה יבשתית; איחסון וניהול מחסנים ומלאים; שרותי

הובלה והפצה רב מודלים; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 25030/12/2010



Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221047 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; 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, "קריטק"; סנוס; 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

כ"ג טבת תשע"א - 25130/12/2010



Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221057 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; 
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, "קריטק"; 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, 25/02/2009, No. 52106/2009 שוויץ, 25/02/2009, מספר 52106/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 25230/12/2010



Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221075 מספר סימן

PATHWAY

Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: 116 Sandhofer Strasse, Mannheim, D-68305, 
Germany

Identification No.: 44573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, biochemical and biological products and 
reagents for use in industry and science, namely, in 
vitro diagnostic agents (except for medical and 
veterinary purposes) for use in the fields of 
immunohistochemistry and immunodiagnostics and 
chemical reagents (except for medical and veterinary 
purposes) for use in the fields of 
immunohistochemistry and immunodiagnostics; all 
included in class 1.

מוצרים ומגיבים כימיים, ביוכימיים וביולוגיים לשימוש בתעשייה
ומדע, דהיינו, גורמים דיאגנוסטיים במבחנה (חוץ מלמטרות
רפואיות ווטרינריות) לשימוש בתחומים של אימונוהיסטוכימיה
ואימונודיאגנוסטיקה ומגיבים כימיים (חוץ מלמטרות רפואיות

ווטרינריות) לשימוש בתחומים של אימונוהיסטוכימיה
ואימונודיאגנוסטיקה; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 25330/12/2010



Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221076 מספר סימן

Owners

Name: BALENCIAGA

Address: Paris, France

Identification No.: 3572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Spectacle frames; spectacles (optical goods); 
sunglasses; tinted or anti-glare glasses; optical 
glasses; protective glasses; lorgnon; opera glasses; 
magnifying glasses, optical lenses; optical frames 
and their cases; all included in class 9.

מסגרות למשקפי ראיה; משקפי ראיה (סחורות אופטיות);
משקפי שמש; משקפיים בגוונים או נגד סנוור; משקפיים
אופטיות; משקפי מגן; משקפיים עם ידית החזקה; משקפי
אופרה; זכוכיות מגדלת, עדשות אופטיות; מסגרות אופטיות

ונרתיקיהן; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 25430/12/2010



Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221078 מספר סימן

Owners

Name: BALENCIAGA

Address: Paris, France

Identification No.: 3572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, belts (clothing), gloves (clothing), footwear 
and headwear; all included in class 25.

ביגוד, חגורות (ביגוד), כפפות (ביגוד), הנעלה וכיסויי ראש;
הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 25530/12/2010



Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221079 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Reuven Teper שם: ראובן טפר

Address: 6 Merkaz Hanegev St., Beer Sheva, Israel כתובת : מרכז הנגב 6, באר שבע, ישראל

Identification No.: 011615242מספר זיהוי: 011615242

Name: Mitch Sulimanov שם: מיטש סולימנוב

Address: 50 Herzel St., Rishon Le-Zion, Israel כתובת : הרצל 50, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 303453559מספר זיהוי: 303453559

Name: Igal Got שם: יגאל גוט

Address: 24 Nordo St., Nes Ziona, Israel כתובת : נורדאו 24, נס ציונה, ישראל

Identification No.: 015548431מספר זיהוי: 015548431

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Hair designing and beauty care for human beings; all 
included in class 44.

שירותי עיצוב שיער וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג
.44

כ"ג טבת תשע"א - 25630/12/2010



Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221093 מספר סימן

ECO DYNAMICS

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger cars, lorries, buses, minibuses, vans, 
minivans, omnibuses, four wheeled drive vehicles; 
two-wheeled vehicles; all included in class 12.

מכוניות נוסעים, משאיות, אוטובוסים, מיניבוסים, מכוניות
מסחריות, מכוניות מסחריות קטנות, אומניבוסים, כלי רכב מונעי
ארבעה גלגלים, כלי רכב דו גלגליים; כולם כלולים בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 25730/12/2010



Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221107 מספר סימן

GISMeteo

Owners

Name: MapMakers Group Ltd

Address: str. 1, 13, Bolshoi Predtechensky per., Moscow 
RU-123242, Russian Federation

Identification No.: 800314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Computerized file management in the field of 
meteorology; data search in computer files [for 
others] in the field of meteorology; publication of 
advertising texts on a computer network; advertising; 
publicity; on-line advertising on a computer network; 
systemization of information, related to meteorology, 
into computer databases; rental of advertising time 
on a computer network; business management, 
namely providing information services in the field of 
meteorology, including collection and providing 
information, related to meteorology; all included in 
class 35.

ניהול קבצים ממוחשב בתחום המטאורולוגיה; חיפוש נתונים
בקבצי מחשב [עבור אחרים] בתחום המטאורולוגיה; הוצאה
לאור של כתבי פרסום ברשת מחשב; פרסום; יחסי ציבור;
פרסום מקוון ברשת מחשב; שיווט של מידע, הקשור

למטאורולוגיה, לתוך מאגרי נתונים של מחשב; השכרת זמן
פרסום ברשת מחשב; ניהול עסקים, דהיינו אספקת שירותי

מידע בתחום המטאורולוגיה, כולל איסוף ואספקת מידע, קשור
למטאורולוגיה; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 25830/12/2010



Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221109 מספר סימן

GISMeteo

Owners

Name: MapMakers Group Ltd

Address: str. 1, 13, Bolshoi Predtechensky per., Moscow 
RU-123242, Russian Federation

Identification No.: 800314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and technological services in the field of 
meteorology, namely receiving, processing, storage, 
analysis and visualization of meteorological data; 
creation of weather maps and charts, preparation of 
meteorological reports and weather forecasts; 
environmental monitoring using computer hardware 
and software; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים בתחום המטאורולוגיה, דהיינו
קבלה, עיבוד, אחסון, ניתוח וחיזוי של נתונים מטאורולוגיים;

יצירה של מפות וטבלאות מזג אוויר, הכנת דוחות מטאורולוגיים
ותחזיות מזג האוויר; ניתור סביבתי באמצעות תוכנת וחומרת

מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 25930/12/2010



Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221119 מספר סימן

אגרי-קולג'

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: P.O.B. 10, Tel Aviv, 61000, Israel כתובת : ת.ד. 10, תל אביב, 61000, ישראל

Identification No.: 3566מספר זיהוי: 3566

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and providing of training with respect to 
agriculture and environmental matters; arranging and 
conducting conferences, conventions, educational 
programs and enrichment activities on agriculture 
and environmental matters; consultation services on 
agriculture and environmental matters; all included in 
class 41.

חינוך והענקת אימונים בנושאי חקלאות ואיכות סביבה; ארגון
וועידות, כנסים, תוכניות הדרכה ותוכניות העשרה בנושאי

חקלאות ואיכות סביבה; שירותי יעוץ בתחומי החקלאות ואיכות
הסביבה; הכלולים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 26030/12/2010



Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221126 מספר סימן

CARTA MAP BANK

Ownersבעלים

Name: CARTA HAHEVRA HAYISRAELIT LEMAPOT 
ULEHOZAA LAOR LTD.

שם: כרטא החברה הישראלית למפות ולהוצאה לאור בע"מ

Address: Haoman 16, Jerusalem, Israel כתובת : האומן 16, ירושלים, ישראל

Identification No.: 510620248מספר זיהוי: 510620248

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Carmeli-Arnon, Adv.

Address: 18 Sholmzion Hamalka Street, Jerusalem, 
94146, Israel

שם: כרמלי-ארנון, עו"ד

כתובת : רחוב שלומציון המלכה 18, ירושלים, 94146, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Maps; included in class 16. מפות; הנכללות בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 26130/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221131 מספר סימן

ODOUR-LOC

Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

Identification No.: 53708

(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

Feminine incontinent pads; all included in class 5 תחבושות נשיות לחוסר שליטה בהפרשות גוף; הנכללות כולן
בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 26230/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221136 מספר סימן

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: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, trouble shooting 
computer hardware and software problems; 
consulting services in the fields of mapping, digital 
mapping, map data collection, map data review and 
map data analysis, and  geocoding and geospatial 
information; Providing databases featuring maps, 
map data, and geocoding and geospatial information; 
Providing information in the fields of mapping, digital 
mapping, map data collection, map data review and 
map data analysis, and  geocoding and geospatial 
information,  included in Class 42.

שרותי תמיכה טכנית, שהם איתור וטיפול בבעיות חומרה
ותוכנת מחשב; שרותי יעוץ בתחומי המיפוי, מיפוי דיגיטאלי,

איסוף נתוני מפה, סקירת נתוני מפה וניתוח נתוני מפה, וקידוד-
גיאוגרפי ומידע גיאוגרפי-מרחבי; אספקת מאגרי מידע הכוללים
מפות, נתוני מפה וקידוד-גיאוגרפי ומידע גיאוגרפי-מרחבי;
אספקת מידע בתחום המיפוי, מיפוי דיגיטאלי, איסוף נתוני
מפה, סקירת נתוני מפה וניתוח נתוני מפה, וקידוד-גיאוגרפי

ומידע גיאוגרפי-מרחבי, הנכללים בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 26330/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221137 מספר סימן

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

Computer software for providing digital maps, and 
geocoding and geospatial information; Computer 
software for providing dynamic content-enabled 
maps; Compact discs and DVDs featuring digital 
maps, dynamic content-enabled maps featuring 
information on a wide range of travel and 
transportation information, and geocoding and 
geospatial information; Electronic databases 
featuring information in the fields of mapping, 
geocoding and geospatial information recorded on 
computer media; Downloadable electronic databases 
featuring information in the fields of mapping, 
geocoding and geospatial information; Computer 
software featuring geocoding information accessible 
via a global computer network; digital maps recorded 
on computer media; downloadable digital maps, 
included in Class 9.

תוכנות מחשב לאספקת מפות דיגיטאליות, וקידוד גיאוגרפי
ומידע גיאוגרפי-מרחבי; תוכנות מחשב לאספקת מפות בעלות
תוכן דינאמי; דיסקים קומפקטיים ותקליטורי DVD הכוללים
מפות דיגיטאליות, מפות בעלות תוכן דינאמי הכוללות מידע
בטווח רחב של נתוני נסיעה ותחבורה, וקידוד-גיאוגרפי ומידע
גיאוגרפי-מרחבי; מאגרי מידע אלקטרוניים הכוללים מידע
בתחומי המיפוי, קידוד-גיאוגרפי ומידע גיאוגרפי-מרחבי

המוקלטים על גבי מדיית מחשב; מאגרי מידע אלקטרוניים
הניתנים להורדה הכוללים מידע בתחומי המיפוי, קידוד-

גיאוגרפי ומידע גיאוגרפי-מרחבי; תוכנות מחשב הכוללות נתוני
קידוד-גיאוגרפי נגישים באמצעות רשת מחשב גלובאלית; מפות
דיגיטאליות המוקלטות על מדיית מחשב; מפות דיגיטאליות

הניתנות להורדה, הנכללים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 26430/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221139 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ben-Hefer Holdings Ltd. שם: בן-חפר אחזקות בע"מ

Address: 4 Shahar St., Jerusalem, 96263, Israel כתובת : רחוב שחר 4, ירושלים, 96263, ישראל

Identification No.: 513852400מספר זיהוי: 513852400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 41 סוג: 41

Entertainment, cultural and leisure services; 
operating a performance club, including musical and 
comical performances; song and stand-up contests; 
community singing (sing-along) evenings; karaoke; 
producing events for companies and private events; 
producing music events; hosting artists; representing 
artists; recording services; all included in class 41.

שירותי בידור, תרבות ופנאי; הפעלת מועדון הופעות, כולל
הופעות מוסיקליות וקומיות; תחרויות שירה וסטנד אפ; ערבי
שירה בציבור; קריוקי; הפקת אירועים לחברות ואירועים

פרטיים; הפקת אירועי מוסיקה; אירוח אמנים; ייצוג אמנים;
שירותי הקלטה; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 26530/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221141 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electric kitchen machines and apparatus, including 
mincing machines, mixing and kneading machines, 
fruit pressing machines, juice extractors, juice 
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor
-driven tools, electric can openers, knife sharpeners 
as well as machines and devices for the preparation 
of beverages and/or food, pumps for dispensing 
cooled beverages, for use in combination with 
appliances for cooling of beverages; electric waste 
disposal units,  namely waste masticators and 
compressors; dishwashers; electric machines and 
appliances for treating laundry and clothing, including 
washing machines, spin driers, laundry presses, 
ironing machines (included in this class); electric 
cleaning apparatus for household use, including 
window cleaning devices and shoe cleaning devices, 
vacuum cleaners; wet and dry vacuum cleaners; 
parts for the aforementioned goods, included in this 
class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust 
filter bags, all for vacuum cleaners; all included in 
class 7.

מכונות ומכשירים חשמליים למשק בית ולמטבח (הנכללים בסוג
זה), במיוחד מכונות ומכשירי מטבח חשמליים, כולל מכונות

טחינה, מכונות ערבוב ולישה, מכונות לסחיטת פירות, מסחטות
מיץ, צנטריפוגות מיץ, מטחנות, מכונות פריסה, כלים חשמליים
המופעלים על ידי מנוע, פותחני קופסאות חשמליים, משחיזי

סכינים וכן מכונות והתקנים להכנת משקאות ו/או מזון, משאבות
לחלוקת משקאות מקוררים, לשימוש בשילוב עם  מתקנים

לקירור משקאות; יחידות חשמליות לסילוק אשפה, דהיינו טוחני
ומדחסי אשפה; מדיחי כלים; מכונות ומתקנים חשמליים לטיפול
בכביסה וביגוד, כולל מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מכבשי
כביסה, מכונות גיהוץ (הנכללים בסוג זה); מכשירים חשמליים
לניקוי לשימוש במשק הבית, כולל התקנים לניקוי חלונות
והתקנים לניקוי נעליים, שואבי אבק; שואבי אבק יבשים

ורטובים; חלקים לסחורות הנ"ל, הנכללים בסוג זה; במיוחד
זרנוקים, צינורות, מסנני אבק ושקיות לסינון אבק, כולם לשואבי

אבק; 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)

Germany, 12/12/2008, No. 302008079542.5/11 גרמניה, 12/12/2008, מספר 302008079542.5/11

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 26630/12/2010



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

כ"ג טבת תשע"א - 26730/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221142 מספר סימן

ביט - מועדון הופעות

Ownersבעלים

Name: Ben-Hefer Holdings Ltd. שם: בן-חפר אחזקות בע"מ

Address: 4 Shahar St., Jerusalem, 96263, Israel כתובת : רחוב שחר 4, ירושלים, 96263, ישראל

Identification No.: 513852400מספר זיהוי: 513852400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 41 סוג: 41

Entertainment, cultural and leisure services; 
operating a performance club, including musical and 
comical performances; song and stand-up contests; 
community singing (sing-along) evenings; karaoke; 
producing events for companies and private events; 
producing music events; hosting artists; representing 
artists; recording services; all included in class 41.

שירותי בידור, תרבות ופנאי; הפעלת מועדון הופעות, כולל
הופעות מוסיקליות וקומיות; תחרויות שירה וסטנד אפ; ערבי
שירה בציבור; קריוקי; הפקת אירועים לחברות ואירועים

פרטיים; הפקת אירועי מוסיקה; אירוח אמנים; ייצוג אמנים;
שירותי הקלטה; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 26830/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221143 מספר סימן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Maps, included in Class 16. מפות, הנכללות בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 26930/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221146 מספר סימן

ביט - מועדון הופעות

Ownersבעלים

Name: Ben-Hefer Holdings Ltd. שם: בן-חפר אחזקות בע"מ

Address: 4 Shahar St., Jerusalem, 96263, Israel כתובת : רחוב שחר 4, ירושלים, 96263, ישראל

Identification No.: 513852400מספר זיהוי: 513852400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 43 סוג: 43

Bar and restaurant services; catering services; all 
included in class 43.

שירותי בר והסעדה; שירותי קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 27030/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221149 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ben-Hefer Holdings Ltd. שם: בן-חפר אחזקות בע"מ

Address: 4 Shahar St., Jerusalem, 96263, Israel כתובת : רחוב שחר 4, ירושלים, 96263, ישראל

Identification No.: 513852400מספר זיהוי: 513852400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 43 סוג: 43

Bar and restaurant services; catering services; all 
included in class 43.

שירותי בר והסעדה; שירותי קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 27130/12/2010



Application Date 09/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221204 מספר סימן

וורלד-קוואנט

Owners

Name: WorldQuant, LLC

Address: 1700 East Putnam Avenue, Third Floor, Old 
Greenwich, Connecticut 06870, U.S.A.

Identification No.: 800324

Delaware limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, namely, investment management 
and advisory services; financial research services; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי ניהול השקעות וייעוץ; שירותי
מחקר פיננסי; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 27230/12/2010



Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221208 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic machines and apparatus; photo 
processing machines and apparatus; photo 
developing machines and apparatus; photo film 
developing machines and apparatus; printers used in 
photographic printing; digital photo printers; silver 
halide photo printers; ink-jet photo printers; dye 
sublimation photo printers; film extracting machines; 
film enveloping machines (film sleevers); film 
detachers for use in pre-processing APS films; film 
reattachers for use in post-processing APS films; 
computers; servers for web hosting; network servers; 
computer peripherals; image scanners; electronic 
terminals for on-line photo print orders; computer 
systems for reception of on-line photo print orders, 
status check, transmitting/ receiving/ management of 
data, fee calculation therefore and/or making 
appropriate arrangements of these procedures; 
computer software (recorded); computer software 
(downloadable software); computer software for 
operation of printers used in photographic printing; 
computer software for management of photo print 
orders; computer software for processing of image 
data; computer software for reception of on-line 
photo print orders, status check, transmitting/ 
receiving/ management of data, fee calculation 
therefore and/or making appropriate arrangements 
for these procedures; electronic publications 
(downloadable); recorded media bearing digitally 
coded image data; blank data media for recording 
digitally coded image data; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all included in class 9.

מכונות והתקני צילום; מכונות והתקני עיבוד תמונה; מכונות
והתקני פיתוח תמונה; מכונות והתקני פיתוח סרט צילום;
מדפסות המשמשות בהדפסת תמונות; מדפסות תמונה
דיגיטאלית; מדפסות תמונה הליד כסוף; מדפסות תמונה

הזרקת-דיו; מדפסות תמונה סובלימציית צבע; מכונות הוצאת
מקטעי סרט; מכונות מעטפת סרט (שרוולי סרט); התקני

הפרדת סרט לשימוש בעיבוד מראש של סרטי APS; התקני
;APS צירוף מחדש של סרט לשימוש בעיבוד בדיעבד של סרטי
מחשבים; שרתים עבור אירוח אתר, שרתי רשת; ציוד מחשב
היקפי; סורקי דמות; תחנות אלקטרוניות עבור הזמנות הדפסה
בזמן אמיתי; מערכות מחשב עבור קבלה של הזמנות הדפסה
בזמן אמיתי, בדיקה סטאטוס, העברה/הקלטה/ניהול של

נתונים, חישוב תשלום עבורם ו/או ארגון סידורים מתאימים של
תהליכים אלה; תוכנות מחשב (מוקלטות); תוכנות מחשב
(תוכנות מחשב הניתנות להורדה) ; תוכנות מחשב עבור

ההפעלה של מדפסות המשמשות בהדפסת תמונות; תוכנות
מחשב עבור ניהול של הזמנות הדפסת תמונה; תוכנות מחשב
עבור עיבוד נתוני דמות; תוכנות מחשב עבור קבלה בזמן אמיתי

של הזמנות הדפסת תמונה, בדיקת סטאטוס,
העברה/קבלה/ניהול של נתונים, חישובי תשלום עבורם ו/או

ארגון סידורים מתאימים של תהליכים אלה; פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה); מצע מוקלט הנושא נתוני דמות
מוצפנת דיגיטאלית; מצע נתונים ריק עבור הקלטת נתוני דמות
מוצפנת דיגיטאלית; חלקים ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים

לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 27330/12/2010



Owners

Name: NORITSU KOKI CO., LTD.

Address: Wakayama-Shi, Wakayama-Ken, Japan

Identification No.: 10386

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 טבת תשע"א - 27430/12/2010



Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221209 מספר סימן

Owners

Name: NORITSU KOKI CO., LTD.

Address: Wakayama-Shi, Wakayama-Ken, Japan

Identification No.: 10386

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

Stationery; bookbinding material; materials for 
organizing photographs, including but not limited to 
binding codes, folders, mounts, fasteners and binding 
strips; printed matter; stickers (stationery); posters; 
catalogues; handbooks (manuals); pamphlets; 
photographs; photo mounts; photograph stands; 
photo albums; calendars; books; printed publications; 
periodicals; booklets; paper and cardboard; wrapping 
paper; packaging containers of paper; paperboard 
boxes; paper bags and sacks; all included in class 
16.

צרכי כתיבה; חומרי כריכת ספרים; חומרים עבור ארגון תמונות,
הכוללים אך אינם מוגבלים לקודקס כריכה, תיקיות, אמצעי
הדבקה, התקני הידוק ורצועות כריכה; דברי דפוס; מדבקות

(צרכי כתיבה); כרזות; קטלוגים; ספרי כיס (מדריכים); חוברות;
תצלומים; אמצעי הדבקת תמונה; מעמדי תמונה; אלבומי
תמונה; יומני שנה; ספרים; פרסומים מודפסים; כתבי עת;

פנקסים; נייר וקרטון; נייר עטיפה; מיכלי אריזה מנייר; קופסאות
לוח נייר; תיקי ושקי נייר; כולם כלולים בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 27530/12/2010



Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221210 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Photographic development; photographic printing; 
photographic enlarging; photographic processing; 
digital processing of photographs; agency services 
for arranging photographic development, 
photographic printing and/or enlarging; advisory and 
consultancy services, and providing information 
relating to photographic development, photographic 
printing and/or enlarging; processing of 
cinematographic films; composing; retouching, 
editing and/or duplication of photographs; 
composing, retouching, editing and/or duplication of 
digital photographs and/or image data by the means 
of computers; advisory and consultancy services, 
and providing information relating to composing, 
retouching, editing and/or duplication of photographs, 
digital photographs and image data; printing of digital 
images (including digital photographs and image 
data) onto photographic papers; advisory and 
consultancy services, and providing information 
relating to printing of digital images (including digital 
photographs and image data) onto photographic 
papers; printing of photographic image data; advisory 
and consultancy services, and providing information 
relating to printing of photographic image data; 
printing of photographic image data, in which 
consumers are notified of order receipts, finishes and 
charges by means of data transmission apparatus 
and/or mobile phones; development of slide films; 
slide film making; rental of machines and apparatus 
for photographic developing, photographic printing, 
photographic enlarging or photographic finishing; 
recording digitally coded image data onto blank 
recording media; printing photographs onto surfaces 
of postcards, calendars, name cards, dishes and/or 
panels; preparing postcards, calendars, name-cards, 
dishes and panels, all with photographs printed 
thereon (for others); printing photographs onto 
surfaces of invitation cards, announcements, greeting 
cards, postcards, name-cards, identification and/or 
membership cards; printing of invitation cards, 
announcements, greeting cards, postcards, name 
cards, identification cards and/or membership cards; 
electronic image processing of photographs; 
recording photographic image data onto all kinds of 
media; rental of machines and apparatus for 
recording photographic image data onto all kinds of 
data media; all included in class 40.

פיתוח תמונה; הדפסת תמונה; הגדלת תמונה; עיבוד תמונה;
עיבוד דיגיטאלי של תמונות; שירותי סוכנות לארגון פיתוח
תמונה, הדפסת ו/או הגדלת תמונה; שירותי יעוץ והכוונה,

והענקת מידע המתייחסים לפיתוח תמונה, הדפסת ו/או הגדלת
תמונה; עיבוד של סרטי קולנוע; מסדרה, שיפור, עריכה ו/או
העתקה של תמונות; מסדרה, שיפור, עריכה ו/או העתקה של
תמונות דיגיטאליות ו/או נתוני דמות באמצעי מחשב; שירותי
יעוץ והכוונה, והענקת מידע המתייחסים למסדרה, שיפור,
עריכה ו/או העתקה של  תמונות, תמונות דיגיטאליות ונתוני
דמות; הדפסה של דמויות דיגיטאליות (הכוללות תמונות

דיגיטאליות ונתוני דמות) על ניירות צילום; שירותי יעוץ והכוונה,
והענקת מידע המתייחסים להדפסה של  דמויות דיגיטאליות
(הכוללות תמונות דיגיטאליות ונתוני דמות) על ניירות צילום;
הדפסה של נתוני דמות תמונה; שירותי יעוץ והכוונה, והענקת
מידע המתייחסים להדפסה של נתוני דמות תמונה; הדפסה של
נתוני דמות תמונה, במסגרתה הלקוחות מודעים לקבלות, סיומי
וחיובי ההזמנה באמצעים של התקני העברת מידע ו/או מכשירי
טלפון ניידים; פיתוח של סרטי שיקופית; הכנת סרט שיקופית;
השכרה של מכונות והתקנים עבור פיתוח תמונה, הדפסת
תמונה, הגדלת תמונה או עיבוד תמונה; הקלטת נתוני דמות
מוצפנת דיגיטאלית על מצע הקלטה ריק; הדפסת תמונה על

משטחים של גלויות, יומני שנה, כרטיסי שם, כלים ופנלים, כולם
עם הדפסת תמונות עליהם (עבור אחרים); הדפסת תמונות על
משטחים של כרטיס הזמנה, הודעות, כרטיסי ברכה, גלויות,
כרטיסי שם, כרטיסי זהות ו/או חברות; הדפסה של כרטיס
הזמנה, הודעות, כרטיסי ברכה, גלויות, כרטיסי שם, כרטיסי
זהות ו/או חברות; עיבוד דמות אלקטרוני של תמונות; הקלטת
נתוני דמות תמונה על כל הסוגים של מצע נתונים; השכרה של

מכונות והתקנים עבור הקלטת נתוני דמות תמונה על כל
הסוגים של מצע נתונים; כולם כלולים בסוג 40.

כ"ג טבת תשע"א - 27630/12/2010



Owners

Name: NORITSU KOKI CO., LTD.

Address: Wakayama-Shi, Wakayama-Ken, Japan

Identification No.: 10386

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 טבת תשע"א - 27730/12/2010



Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221214 מספר סימן

TRU-SET

Owners

Name: Uresil, LLC

Address: 5418 W. Touhy Avenue, Skokie, Illinois 60077, 
U.S.A.

Identification No.: 70444

(Illinois Limited Liability 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Percutaneous drainage catheters; included in class 
10.

צנתרים לניקוז לטיפול מלעורי; הנכללים בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 27830/12/2010



Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221239 מספר סימן

MAGNOX 520

Ownersבעלים

Name: Naveh Pharma (1996) Ltd. שם: נווה פארמה (1996) בע"מ

Address: כתובת : יד חרוצים 19, ת.ד. 8139, נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 512382136מספר זיהוי: 512382136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Compositions for use in enhancing absorption of 
compounds in the human body; included in class 5.

תערובות לשימוש בהגברת הספיגה של תרכובות בגוף האדם;
הנכללים בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 27930/12/2010



Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221240 מספר סימן

OLIVAXOL

Ownersבעלים

Name: Naveh Pharma (1996) Ltd. שם: נווה פארמה (1996) בע"מ

Address:  19יד חרוצים, P.O.B. 8139,  ,ישראל42505נתניה , כתובת : יד חרוצים 19, ת.ד. 8139, נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 512382136מספר זיהוי: 512382136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Formulations for use in the treatment of earwax; all 
included in class 5.

פורמולציות לשימוש בטיפול בשעוות האוזן; הנכללים בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 28030/12/2010



Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221249 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electric kitchen machines and apparatus, including 
mincing machines, mixing and kneading machines, 
fruit pressing machines, juice extractors, juice 
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor
-driven tools, electric can openers, knife sharpeners 
as well as machines and devices for the preparation 
of beverages and/or food, pumps for dispensing 
cooled beverages, for use in combination with 
appliances for cooling of beverages; electric waste 
disposal units,  namely waste masticators and 
compressors; dishwashers; electric machines and 
appliances for treating laundry and clothing, including 
washing machines, spin driers, laundry presses, 
ironing machines (included in this class); electric 
cleaning apparatus for household use, including 
window cleaning devices and shoe cleaning devices, 
vacuum cleaners; wet and dry vacuum cleaners; 
parts for the aforementioned goods, included in this 
class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust 
filter bags, all for vacuum cleaners; all included in 
class 7.

מכונות ומכשירים חשמליים למשק בית ולמטבח (הנכללים בסוג
זה), במיוחד מכונות ומכשירי מטבח חשמליים, כולל מכונות

טחינה, מכונות ערבוב ולישה, מכונות לסחיטת פירות, מסחטות
מיץ, צנטריפוגות מיץ, מטחנות, מכונות פריסה, כלים חשמליים
המופעלים על ידי מנוע, פותחני קופסאות חשמליים, משחיזי

סכינים וכן מכונות והתקנים להכנת משקאות ו/או מזון, משאבות
לחלוקת משקאות מקוררים, לשימוש בשילוב עם  מתקנים

לקירור משקאות; יחידות חשמליות לסילוק אשפה, דהיינו טוחני
ומדחסי אשפה; מדיחי כלים; מכונות ומתקנים חשמליים לטיפול
בכביסה וביגוד, כולל מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מכבשי
כביסה, מכונות גיהוץ (הנכללים בסוג זה); מכשירים חשמליים
לניקוי לשימוש במשק הבית, כולל התקנים לניקוי חלונות
והתקנים לניקוי נעליים, שואבי אבק; שואבי אבק יבשים

ורטובים; חלקים לסחורות הנ"ל, הנכללים בסוג זה; במיוחד
זרנוקים, צינורות, מסנני אבק ושקיות לסינון אבק, כולם לשואבי

אבק; 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)

Germany, 12/12/2008, No. 302008079541.7/11 גרמניה, 12/12/2008, מספר 302008079541.7/11

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 28130/12/2010



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

כ"ג טבת תשע"א - 28230/12/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221256 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 לגלגול סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרות,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, "קריטק"; סנוס; 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

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/04/2009, No. 54134/2009 שוויץ, 15/04/2009, מספר 54134/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 28330/12/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221288 מספר סימן

Owners

Name: Jelly Belly Candy Company

Address: One Jelly Belly Lane, Fairfield, 94533, 
California, U.S.A.

Identification No.: 800334

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Candy and confectionary; all included in class 30. סוכריות וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 28430/12/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221291 מספר סימן

Owners

Name: Jelly Belly Candy Company

Address: One Jelly Belly Lane, Fairfield, 94533, 
California, U.S.A.

Identification No.: 800334

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Candy and confectionary; all included in class 30. סוכריות וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 28530/12/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221311 מספר סימן

212 VIP

Owners

Name: CAROLINA HERRERA LTD.

Address: 501 Seventh Avenue, 17th Floor, New York, NY 
10018, U.S.A.

Identification No.: 36278

(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

Perfumery, shaving and aftershave preparations, 
cosmetics, deodorants for personal use, non-
medicated skin care preparations, non-medicated 
bath preparations, toilet soaps; all included in class 3.

בשמים, תכשירי גילוח ואפטר שייב, תכשירי קוסמטיקה,
דאודורנטים לשימוש אישי, תכשירים לא תרופתיים להגנה על

העור, תכשירים לא תרופתיים לאמבטיה, סבוני טואלט;
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, 17/12/2008, No. 
007473754

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/12/2008, מספר
007473754

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 28630/12/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221312 מספר סימן

Owners

Name: Koninklijke VIV Buisman B.V.

Address: Raadhuislaan 4, 3633 AR Vreeland, 
Netherlands

Identification No.: 800337

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Butter, butter oil, milk fat, vegetable fat, margarine, 
dairy mixtures; all included in class 29.

חמאה, שמן חמאה, שומן חלב, שומן צמחי, מרגרינה, תערובות
חלביות; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 28730/12/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221317 מספר סימן

Owners

Name: Koninklijke VIV Buisman B.V.

Address: Raadhuislaan 4, 3633 AR Vreeland, 
Netherlands

Identification No.: 800337

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Butter, butter oil, milk fat, vegetable fat, margarine, 
dairy mixtures; all included in class 29.

חמאה, שמן חמאה, שומן חלב, שומן צמחי, מרגרינה, תערובות
חלביות; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 28830/12/2010



Application Date 04/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221329 מספר סימן

Owners

Name: Joint Stock Company "Obolon"

Address: Bogatyrska St. 3, Kiev, 04655, Ukraine

Identification No.: 53844

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; included in class 32. בירה; נכלל בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 28930/12/2010



Application Date 15/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221370 מספר סימן

Owners

Name: SANTOS

Address: 140-150 Avenue Roger Salengro, 69120 
VAULX-EN-VELIN, France

Identification No.: 800340

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Centrifugal machines for food (machines), citrus 
presses, electric; all goods only for professional or 
industrial purposes (notably for use in commercial 
kitchens, bars, hotels and grocer's shops); all 
included in class 7.

מכונות סירכוזיות למזון (מכונות), מסחטות לפירות הדר,
חשמליות; כל הסחורות רק למטרות מקצועיות או תעשייתיות
(במיוחד לשימוש במטבחים מסחריים, ברים, מלונות וחנויות

מכולת); 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)

France, 16/12/2008, No. 083617917 צרפת, 16/12/2008, מספר 083617917

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 29030/12/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221371 מספר סימן

Owners

Name: SPS CIGARONNE

Address: A.Hovhannisyan str. 24, Yerevan, 044941, 
Armenia

Identification No.: 70456

Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address:

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; smokers’ articles; matches ; all included 
in class 34.

טבק; סיגריות; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג
.34

כ"ג טבת תשע"א - 29130/12/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221378 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Al-Fakher for Tobacco Traiding and Agenies 
Co.Ltd

שם: אל-פאקר

Address: Nauor, Um elbasteen Street, P.O.B. 911145, 
Amman, 11191, Jordan

כתובת :

Identification No.: 70457מספר זיהוי: 70457

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: 30 סוג: 30

Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice ; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח ; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 29230/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221381 מספר סימן

SYM-BIONIC TITAN

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, 
comic books, children's books, cookbooks, 
magazines, coloring books, children's activity books, 
stationery, writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, printed recipe cards, greeting 
cards, trading cards, stickers, lithographs and 
animation cels, pens, pencils, cases therefor, 
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers, 
posters, mounted and/or unmounted photographs, 
cookbook holders, book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations, namely, paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper 
hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques, printed patterns for costumes, pajamas, 
sweatshirts and t-shirts; all included in class 16.

דברי דפוס ומוצרי נייר דהיינו, ספרים, ספרי קומיקס, ספרי
ילדים, ספרי בישול, מגזינים, ספרי צביעה, ספרי פעילות

לילדים, צרכי כתיבה, נייר כתיבה, מעטפות, מחברות, יומנים,
כרטיסי תזכורת, כרטיסי מתכון מודפס, כרטיסי ברכה, קלפים
להחלפה, מדבקות, ליטוגרפיות וצלולואידים לאנימציה, עטים,
עפרונות, נרתיקים עבורם, מחקים, צבעי קריאון, טושים,

עפרונות צבעוניים, סטים לצביעה, גירים ולוחות גיר, מדבקות
העברה לזכוכית, מדבקות העברה בחום, כרזות, תצלומים
ממוסגרים ו/או לא ממוסגרים, מחזיקי ספרי בישול, עטיפות
ספרים, סימניות, לוחות שנה, נייר עטיפה למתנות; אביזרי

מסיבה מנייר וקישוטי מסיבה מנייר, דהיינו, מפיות נייר, מפיות
תחרה מנייר, תחתיות שולחן מנייר, נייר קרפ, כובעי נייר,
הזמנות, מפות שולחן מנייר, קישוטי עוגה מנייר; מדבקות
העברה מודפסים לאפליקציות רקמה או אריגים, דפוסים
מודפסים לתחפושות, פיג'מות, חולצות מיזע וחולצות טי;

הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 29330/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221385 מספר סימן

Owners

Name: SHYANG YUN TOOLS CO., LTD

Address: NO. 23, Lane 742, Hemu Rd, Shengang, 
Taiwan

Identification No.: 800348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 8 סוג: 8

Hand operate hand tools, namely, spanners, shovels, 
punch pliers, rams, files, edge tools, bow saws, 
annular screw plates, ratchets, shearers, tubecutting 
instruments,tube cutters, saws, expanders, taps, 
riveters, abrading instruments, satulas, clamps, 
cutting tools, scraping tools, ladles, taps wrenches, 
stretchers for iron bands, fulling tools, garden tools, 
squares and centre punches; extension bars for hand 
tools ; all included in class 8.

כלי עבודה ידניים, כלומר, מפתח ברגים, יעה, את, מֶלְקַחַת, איל
ניגוח, פצירה, כלים לטיפול בקצוות, מסורי קשת, טבעות ברגים
טבעתיות, מַחְּגֵר מְׁשֻּנָן, מכשירי גזירה וחיתוך, כלםי לחיתוך
צינורות, מסורים, מרחיבים, כלי נקישה, מכונת סמרור, כלי

גירוד, מלקחיים, כלי חיתוך, כלי גירוד, ּתַרְוָד, מפתחות ברגים
(נקישה), מותחנים לרצועות ברזל, כלי פולים, כלי גינה,

מחוררים ריבועיים ומחוררי מרכז, מוטות הארכה לכלים ידניים;
כולם נכללים בסוג 8.

כ"ג טבת תשע"א - 29430/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221397 מספר סימן

SYM-BIONIC TITAN

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Series of pre-recorded DVDs; series of pre-recorded 
audio cassettes and compact discs featuring sound 
recordings; sunglasses, lenses, frames and cases 
therefor; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless 
devices; cellular telephone accessories, namely, 
cellular telephone cases and cellular telephone face 
plates; downloadable television programs provided 
via video-on-demand; rulers; calculators; computer 
software, computer peripheral apparatus, computer 
game joysticks; alarms; snorkel tubes, swim masks, 
swim goggles; cameras; flashlights; electronic games 
(computer game cartridges, computer game 
cassettes, computer game discs, computer game 
programs, computer game software, video game 
cartridges, video game discs, video game joysticks, 
video game interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games, video game software); 
magnets and mouse pads; all included in class 9.

סדרות של דיסקי די.וי.די מוקלטים מראש; סדרות של קלטות
אודיו ותקליטורים מוקלטים מראש המציגים הקלטות קול;

משקפי שמש, עדשות, מסגרות ונרתיקים עבורם; רינגטונים,
גרפיקה ומוזיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת מחשב
גלובלית והתקנים אלחוטיים; אביזרי טלפון סלולארי, דהיינו,
נרתיקי טלפון סלולארי ופאנלי פנים לטלפון סלולארי; תוכניות
טלוויזיה ניתנות להורדה המסופקות באמצעות ווידאו-לפי-
דרישה; סרגלים; מחשבונים; תוכנת מחשב, מכשירי עזר

למחשב, ג'ויסטיקים למשחק מחשב; אזעקות; צינורות שנורקל,
מסכות שחייה, משקפי שחייה; מצלמות; פנסים; משחקים

אלקטרוניים (מחסניות משחקי מחשב, קלטות משחקי מחשב,
דיסקי משחקי מחשב, תוכניות משחקי מחשב, תוכנות משחקי

מחשב, מחסניות משחקי ווידאו, דיסקי משחקי ווידאו,
ג'ויסטיקים למשחקי ווידאו, יחידות שלט רחוק אינטראקטיביות
למשחקי ווידאו, שלטים רחוקים ידניים אינטראקטיביים למשחקי

ווידאו עבור משחק במשחקים אלקטרוניים, תוכנת משחק
ווידאו); מגנטים ופדים לעכבר; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 29530/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221399 מספר סימן

DRAGGIN JEANS

Owners

Name: Becon Pty Ltd

Address: Unit 11, 9 Woolboard Road, Port Melbourne, 
3207, Victoria, Australia

Identification No.: 800343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 29630/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221405 מספר סימן

SYM-BIONIC TITAN

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, aprons, trousers, pants, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, 
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, 
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, 
sun visors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, 
booties, slipper socks, swimwear, masquerade, fancy 
dress and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; all included in class 25.

ביגוד לגברים, נשים וילדים – דהיינו, חולצות, חולצות טי,
חולצות מיזע, סינרים, מכנסי גברים, מכנסיים, מכנסיים קצרים,

גופיות, ביגוד לגשם, סינרי בד לתינוקות, חצאיות, חולצות
נשים, שמלות, ביריות, סוודרים, ז'קטים, מעילים, מעילי גשם,
חליפות שלג, עניבות, חלוקים, כובעים, כובעי קסקט, מצחיות,
חגורות, צעיפים, ביגוד ללינה, פיג'אמות, ביגוד תחתון לנשים,
ביגוד תחתון, מגפיים, נעליים, נעלי ספורט, סנדלים, נעלי

תינוקות, גרביים נגד החלקה, בגדי ים, בגדי תחפושת ומסכות
לנשפי מסכות, נשפים והאלווין הנמכרות בהקשר לכך; הנכללים

כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 29730/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221409 מספר סימן

ALMOND BREEZE

Owners

Name: Blue Diamond Growers

Address: 1802 C Street, Sacramento, CA, 95814, U.S.A.

Identification No.: 800344

California 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: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; nuts; nut and seed
-based snack bars; nut butters, nut meats, nut 
toppings; non-dairy, nut-based food beverage; nut-
based milk ; roasted, seasoned and shelled nuts, 
processed nut;  snack mix consisting of processed 
fruits and nuts; all of the aforementioned goods being 
for use with or connected with almonds; all included 
in Class 29.

פירות וירקות משומרים, קפואים, מיובשים ומבושלים; ג'לי,
ריבות ולפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים

הניתנים לאכילה; אגוזים; חטיפים על בסיס אגוזים וגרעינים;
חמאת אגוזים, בשר אגוזים, ציפויים מאגוזים; משקה אוכל לא
חלבי, על בסיס אגוזים; חלב על בסיס אגוזים; אגוזים קלויים,
מתובלים ומפוצחים, אגוז מעובד; חטיף תערובת המכיל פירות
ואגוזים מעובדים; כל הטובין הנ"ל לשימוש עבור או בקשר

לשקדים; הכל כלול בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 29830/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221410 מספר סימן

SYM-BIONIC TITAN

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; entertainment; 
sporting and cultural activities; provision of television, 
broadband, wireless and online entertainment 
information services; provision of television, 
broadband, wireless and online computer games; 
provision of television, broadband, wireless and 
online entertainment multimedia programs; 
production, distribution, projecting and rental of 
television programs, videos, motion picture films, pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, discs, 
records, cds, dvds and all other types of carriers; 
production and arrangement of radio and television 
programs; information relating to entertainment or 
education provided via television, broadband, 
wireless and online; providing television, broadband, 
wireless and online electronic publications (not 
downloadable); providing an online website of 
entertainment news and information, products, 
multimedia programs and reference materials; all 
included in class 41.

חינוך; אספקת הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
אספקה של שירותי מידע בידורי בטלוויזיה, בפס רחב, באופן
אלחוטי ובאופן מקוון; אספקה של משחקי מחשב בטלוויזיה,
בפס רחב, באופן אלחוטי ובאופן מקוון; אספקה של תוכניות
בידור מולטימדיה בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ובאופן
מקוון; הפקה, הפצה, הקרנה והשכרה של תוכניות טלוויזיה,

סרטי וידיאו, סרטי קולנוע, קלטות אודיו ווידיאו מוקלטות מראש,
קסטות, דיסקים, תקליטים, תקליטורים, דיסקי די.וי.די. וכל סוגי
הנשאים האחרים; הפקה וארגון של תוכניות רדיו וטלוויזיה;
מידע המתייחס לבידור או חינוך המסופק דרך טלוויזיה, פס

רחב, באופן אלחוטי ובאופן מקוון; אספקת פרסומים
אלקטרוניים (לא ניתנים להורדה) בטלוויזיה, בפס רחב, באופן
אלחוטי ובאופן מקוון; אספקת אתר מקוון של חדשות ומידע

בידורי, מוצרים, תוכניות מולטימדיה וחומרי עיון; הנכללים כולם
בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 29930/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221411 מספר סימן

Owners

Name: SHYANG YUN TOOLS CO., LTD

Address: NO. 23, Lane 742, Hemu Rd, Shengang, 
Taiwan

Identification No.: 800348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Wheeled tool cabinets; chests of drawers; display 
stands; showcases [furniture]; tool handles; steps 
[ladders]; vice benches; bins; work benches; chairs; 
tables; chairs; trolleys [ furniture]; office furniture ; all 
included in class 20.

ארגזי כלים עם גלגלים; שידת מגירות; מעמדי תצוגה; ארונות
תצוגה [ריהוט]; ידיות לכלים; סולמות; שולחנות עבודה; ספסלי
לחיצה; כסאות; שולחנות; עגלות יד [ריהוט]; ריהוט משרדי;

כולם נכללים בסוג 20

כ"ג טבת תשע"א - 30030/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221412 מספר סימן

Owners

Name: SHYANG YUN TOOLS CO., LTD

Address: NO. 23, Lane 742, Hemu Rd, Shengang, 
Taiwan

Identification No.: 800348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Air powered tools, namely, impact wrenches, 
ratchetwrenches , grinders, orbital sanders, rivet 
hammers, screwdrivers; drills and drill hammers; 
power- operated screwdrivers; portable electric 
hammers; electric hand-held drills; power-driven 
wrenches; power-operated saws; power- operated 
staple guns; electric hammers; power staplres; 
extension bars for power tools; all included in class 7.

כלים המופעלים באוויר, כלומר, מפתחות ברגים המשתמשים
בכח, מפתחות ברגים בעלי מַחְּגֵר מְׁשֻּנָן,  מטחנות, מלטשות
סיבוביות, פטישי רתק, מברגים; מקדחים; מנקבים ופטישי
ניקוב; מברגות המונעות בכח; פטישים חשמליים ניידים;

מקדחים חשמליים הנישאים ביד; מפתח ברגים המונע בכח;
מסורים המונעים בכח; אקדחי סיכות המונעים בכח; פטישים
חשמליים; שדכנים המונעים בכח; מוטות הארכה לכלים

המונעים בכח; כולם נכללים בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 30130/12/2010



Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221414 מספר סימן

SYM-BIONIC TITAN

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Toys and sporting goods including games and 
playthings, namely, action figures and accessories 
therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, card games, toy vehicles, dolls, flying discs, 
electronic hand-held game unit, board games, stand 
alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves, swimming floats for 
recreational use, kick board flotation devices for 
recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy 
cook ware, toy banks and Christmas tree ornaments; 
all included in class 28.

צעצועים וסחורות ספורט לרבות משחקים וכלי משחק, דהיינו,
דמויות צעצוע ואביזריהן, צעצועי פרווה, בלונים, צעצועי

אמבטיה, צעצועי רכיבה, קלפי משחק, רכבי צעצוע, בובות,
צלחות מעופפות, יחידת משחק אלקטרונית נישאת ביד, משחקי
לוח, מכונות משחקי פלט וידאו עצמאיות, תצרפים ופאזלים

מניפולטיביים, מסכות פנים מנייר, סקייטבורדים, מחליקי קרח,
צעצועים להתזת מים, כדורים, דהיינו, כדורים למגרשי משחק,
כדורי-רגל, כדורי-בסיס, כדורי-סל, כפפות כדור-בסיס, מצופי
שחייה לשימושי בילוי, התקני קרש ציפה לשימושי בילוי,

גלשונים, קרשי שחייה לשימושי בילוי, סנפירי שחייה, כלי צעצוע
לאפיה וכלי צעצוע לבישול, קופות צעצוע וקישוטי עץ חג המולד;

הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 30230/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221416 מספר סימן

FIT FOAM

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

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

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 30330/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221418 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric household appliances included in this class 
namely: radio and television equipment, recorders, 
video recorders, television sets, video cameras, 
projectors, back projectors and monitors, video 
projectors, high fidelity stereo systems, amplifiers, 
loudspeakers; flat irons, parts and accessories for the 
above-mentioned goods included in this class; all 
included in class 9.

מתקני משק בית חשמליים הנכללים בסוג זה דהיינו: ציוד רדיו
וטלוויזיה, מקליטים, מקליטי וידיאו, טלוויזיות, מצלמות וידיאו,
מקרנים, מקרנים אחוריים ומוניטורים, מקרני וידיאו, מערכות
סטריאו בהפרדה גבוהה, מגברים, רמקולים; מגהצים שטוחים,
חלקים ואביזרים לסחורות הנזכרות לעיל הנכללים בסוג זה;

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, 23/12/2008, No. 
007491111

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/12/2008, מספר
007491111

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 30430/12/2010



Owners

Name: Indesit Company S.p.A.

Address: Fabriano (Ancona), Italy

Identification No.: 4457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 טבת תשע"א - 30530/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221421 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: PEAMIT CARDBOARD AND PACKAGING LTD. שם: פעמית קרטון ואריזות בע"מ

Address: 3 Ha'ar st., Industrial Zone Har Tov A, P.O.B. 
11007, Beit Shemesh, 99250, Israel

כתובת : רח' ההר 3, אזור התעשיה הר טוב א, ת.ד. 11007, בית
שמש, 99250, ישראל

Identification No.: 511749780מספר זיהוי: 511749780

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 35 סוג: 35

Wholesale sales and retail sales, including in stores, 
in market chains, in direct marketing and in on-line 
sales; all these in relation to products, utensils and 
accessories for the kitchen, the home and the office, 
products and disposable utensils, materials and 
utensils for baking and cooking, apparatuses and 
products for cleaning, apparatuses and products for 
personal hygiene, paper and cardboard products, 
products for parties and birthdays, home and table 
decorations, storage products, wrapping products, 
haberdashery products, pop products; all included in 
class 35.

מכירה סיטונאית ומכירה קמעונאית, לרבות בחנויות, ברשתות
שיווק, בשיווק ישיר ובמכירה מקוונת; כל אלה ביחס למוצרים
כלים ואביזרים למטבח, לבית ולמשרד, מוצרים וכלים לשימוש
חד פעמי, חומרים וכלים לאפיה ולבישול, תכשירים ומוצרים
לניקוי, תכשירים ומוצרים להיגיינה אישית, מוצרי נייר וקרטון,
מוצרים למסיבות ולימי הולדת, קישוטי בית  ושולחן, מוצרי

אחסון, מוצרי אריזה, מוצרי סדקית, מוצרי פופ; הנכללים כולם
בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 30630/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221423 מספר סימן

פעמית סטור

Ownersבעלים

Name: Or Peamit Shops Ltd. שם: אור פעמית חנויות בע"מ

Address: 3 Ha'ar st., Industrial Zone Har Tov A, P.O.B. 
11007, Beit Shemesh 99250, Israel

כתובת : רח' ההר 3, אזור התעשיה הר טוב א, ת.ד. 11007, בית
שמש, 99250, ישראל

Identification No.: 513609768מספר זיהוי: 513609768

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 35 סוג: 35

Wholesale sales and retail sales, including in stores, 
in market chains, in direct marketing and in on-line 
sales; all these in relation to products, utensils and 
accessories for the kitchen, the home and the office, 
products and disposable utensils, materials and 
utensils for baking and cooking, apparatuses and 
products for cleaning, apparatuses and products for 
personal hygiene, paper and cardboard products, 
products for parties and birthdays, home and table 
decorations, storage products, wrapping products, 
haberdashery products, pop products; all included in 
class 35.

מכירה סיטונאית ומכירה קמעונאית, לרבות בחנויות, ברשתות
שיווק, בשיווק ישיר ובמכירה מקוונת; כל אלה ביחס למוצרים
כלים ואביזרים למטבח, לבית ולמשרד, מוצרים וכלים לשימוש
חד פעמי, חומרים וכלים לאפיה ולבישול, תכשירים ומוצרים
לניקוי, תכשירים ומוצרים להיגיינה אישית, מוצרי נייר וקרטון,
מוצרים למסיבות ולימי הולדת, קישוטי בית  ושולחן, מוצרי

אחסון, מוצרי אריזה, מוצרי סדקית, מוצרי פופ; הנכללים כולם
בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 30730/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221429 מספר סימן

GOODY GOODY

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: 29 סוג: 29

Milk and dairy products, yogurts; all included in class 
29.

מוצרי חלב ומחלבה, יוגורטים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 30830/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221430 מספר סימן

פעמית

Ownersבעלים

Name: PEAMIT CARDBOARD AND PACKAGING LTD. שם: פעמית קרטון ואריזות בע"מ

Address: 3 Ha'ar st., Industrial Zone Har Tov A, P.O.B. 
11007, Beit Shemesh, 99250, Israel

כתובת : רח' ההר 3, אזור התעשיה הר טוב א, ת.ד. 11007, בית
שמש, 99250, ישראל

Identification No.: 511749780מספר זיהוי: 511749780

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 35 סוג: 35

Wholesale sales and retail sales, including in stores, 
in market chains, in direct marketing and in on-line 
sales; all these in relation to products, utensils and 
accessories for the kitchen, the home and the office, 
products and disposable utensils, materials and 
utensils for baking and cooking, apparatuses and 
products for cleaning, apparatuses and products for 
personal hygiene, paper and cardboard products, 
products for parties and birthdays, home and table 
decorations, storage products, wrapping products, 
haberdashery products, pop products; all included in 
class 35.

מכירה סיטונאית ומכירה קמעונאית, לרבות בחנויות, ברשתות
שיווק, בשיווק ישיר ובמכירה מקוונת; כל אלה ביחס למוצרים
כלים ואביזרים למטבח, לבית ולמשרד, מוצרים וכלים לשימוש
חד פעמי, חומרים וכלים לאפיה ולבישול, תכשירים ומוצרים
לניקוי, תכשירים ומוצרים להיגיינה אישית, מוצרי נייר וקרטון,
מוצרים למסיבות ולימי הולדת, קישוטי בית  ושולחן, מוצרי

אחסון, מוצרי אריזה, מוצרי סדקית, מוצרי פופ; הנכללים כולם
בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 30930/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221432 מספר סימן

Owners

Name: Indesit Company S.p.A.

Address: Fabriano (Ancona), Italy

Identification No.: 4457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Electric household appliances namely: dishwashers, 
washing machines, washer-dryers, blenders, 
appliances for mixing food and liquids, mincers, 
coffee grinders, parts and fittings for the aforesaid 
goods included in this class; all included in class 7.

מתקני משק בית חשמליים דהיינו: מדיחי כלים, מכונות כביסה,
מכונת כביסה וייבוש, בלנדרים, מתקנים לערבוב מזון ונוזלים,
מטחנות בשר, טוחני קפה, חלקים ואביזרים לסחורות הנאמרות

לעיל הנכללים בסוג זה; 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)

European Community Trade Mark, 23/12/2008, No. 
007491111

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/12/2008, מספר
007491111

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 31030/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221437 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; electric household 
appliances included in this class namely: cookers, 
ovens, microwave ovens, cooking rings, toasters, 
grills, coffee machines, electric pressure cookers, 
electric deep fryers, refrigerators, freezers, air and 
water purifying machines and apparatus; parts and 
accessories for the above-mentioned goods included 
in this class; all included in class 11.

מכשירים לתאורה, לחימום, ליצירת קיטור, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ומטרות סניטאריות; מתקני

משק בית חשמליים הנכללים בסוג זה דהיינו: כיריים, תנורים,
תנורי מיקרוגל, טבעות בישול, טוסטרים, מצלים, מכונות קפה,
סירי לחץ חשמליים, מטגני עומק חשמליים, מקררים, מקפיאים,
מכונות ומכשירים לטיהור אוויר ומים; חלקים ואביזרים לסחורות

הנזכרות לעיל הנכללים בסוג זה; 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)

European Community Trade Mark, 23/12/2008, No. 
007491111

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/12/2008, מספר
007491111

Class: 11 סוג: 11

כ"ג טבת תשע"א - 31130/12/2010



Owners

Name: Indesit Company S.p.A.

Address: Fabriano (Ancona), Italy

Identification No.: 4457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 טבת תשע"א - 31230/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221438 מספר סימן

SUNNY

Owners

Name: Tiraspol Wine and Cognac Distillery "KVINT"

Address: Tiraspol, Republic of Moldova

Identification No.: 66068

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 (except beers); all included in 
class 33.

משקאות כוהוליים (למעט בירה); כולם נכללים בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 31330/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221439 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Or Peamit Shops Ltd. שם: אור פעמית חנויות בע"מ

Address: 3 Ha'ar st., Industrial Zone Har Tov A, P.O.B. 
11007, Beit Shemesh 99250, Israel

כתובת : רח' ההר 3, אזור התעשיה הר טוב א, ת.ד. 11007, בית
שמש, 99250, ישראל

Identification No.: 513609768מספר זיהוי: 513609768

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 35 סוג: 35

Wholesale sales and retail sales, including in stores, 
in market chains, in direct marketing and in on-line 
sales; all these in relation to products, utensils and 
accessories for the kitchen, the home and the office, 
products and disposable utensils, materials and 
utensils for baking and cooking, apparatuses and 
products for cleaning, apparatuses and products for 
personal hygiene, paper and cardboard products, 
products for parties and birthdays, home and table 
decorations, storage products, wrapping products, 
haberdashery products, pop products; all included in 
class 35.

מכירה סיטונאית ומכירה קמעונאית, לרבות בחנויות, ברשתות
שיווק, בשיווק ישיר ובמכירה מקוונת; כל אלה ביחס למוצרים
כלים ואביזרים למטבח, לבית ולמשרד, מוצרים וכלים לשימוש
חד פעמי, חומרים וכלים לאפיה ולבישול, תכשירים ומוצרים
לניקוי, תכשירים ומוצרים להיגיינה אישית, מוצרי נייר וקרטון,
מוצרים למסיבות ולימי הולדת, קישוטי בית  ושולחן, מוצרי

אחסון, מוצרי אריזה, מוצרי סדקית, מוצרי פופ; הנכללים כולם
בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 31430/12/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221444 מספר סימן

Nutri Vision

נוטרי ויז'ן

Ownersבעלים

Name: TAAM-TEVA ALTMAN שם: טעם טבע - אלטמן, שותפות כללית

Address: 2 Haamal Str., Or Yehouda, 60254, Israel כתובת : רחוב העמל 2, אור יהודה, 60254, ישראל

Identification No.: 540219987מספר זיהוי: 540219987

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

Nutritional supplements for maintenance of health of 
the eyes; included in class 5.

תוספי מזון לשמירה על בריאות העיניים; נכלל בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 31530/12/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221448 מספר סימן

DERMA COAT

דרמה קואט

Ownersבעלים

Name: DERMA VETERINARY SERVICES AND 
PRODUCTS LTD.

שם: דרמה מוצרים ושירותים וטרנריים בע"מ

Address: Kfar Yedidya, Kibutz Mishmar Hasharon, 
42935, Israel

כתובת : קיבוץ משמר השרון, כפר ידידיה, 42935, ישראל

Identification No.: 512655689מספר זיהוי: 512655689

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: 31 סוג: 31

Food additives for dogs, cats and other fur covering 
animals; all goods included in class 31.

תוסף מזון לכלבים, חתולים ושאר חיות פרווה; כל הסחורות
נכללות בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 31630/12/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221449 מספר סימן

DERMA JOINT

דרמה ג'וינט

Ownersבעלים

Name: DERMA VETERINARY SERVICES AND 
PRODUCTS LTD.

שם: דרמה מוצרים ושירותים וטרנריים בע"מ

Address: Kfar Yedidya, Kibutz Mishmar Hasharon, 
42935, Israel

כתובת : קיבוץ משמר השרון, כפר ידידיה, 42935, ישראל

Identification No.: 512655689מספר זיהוי: 512655689

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: 31 סוג: 31

Food additives for dogs, cats and other fur covering 
animals; all goods included in class 31.

תוסף מזון לכלבים, חתולים ושאר חיות פרווה; כל הסחורות
נכללות בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 31730/12/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221454 מספר סימן

Owners

Name: S.TOUS, S.L.

Address: Ctra. de Vic, El Guix, 3, P.O.B. 08243, Manresa 
Barcelona, Spain

Identification No.: 61182

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: 3 סוג: 3

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

כ"ג טבת תשע"א - 31830/12/2010



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221455 מספר סימן

Owners

Name: S.TOUS, S.L.

Address: Ctra. de Vic, El Guix, 3, P.O.B. 08243, Manresa 
Barcelona, Spain

Identification No.: 61182

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

Optical apparatus and instruments; spectacles, 
eyeglasses, sunglasses, spectacle frames; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בראיה; משקפיים, משקפי ראיה,
משקפי שמש, מסגרות למשקפיים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 31930/12/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221520 מספר סימן

NUBLOXANT

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 טבת תשע"א - 32030/12/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221521 מספר סימן

GREEN LABEL 180 CASK

Owners

Name: Diageo Brands B.V.

Address: Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 51454

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 (except beers) ; all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; 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)

European Community Trade Mark, 03/03/2009, No. 
008134471

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/03/2009, מספר
008134471

Class: 33 סוג: 33

כ"ג טבת תשע"א - 32130/12/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221535 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating and water supply
purposes and as well as components and spare parts
for all the aforesaid goods; water supply and
distribution installations, water supply purposes as
well as components and spare parts therefore;
sanitary apparatus and installations, parts for sanitary
installations, sanitary outlet devices, components and
spare parts for the aforesaid goods; sanitary fittings,
fittings for sanitary installations; components and
spare parts for the aforesaid goods; faucet aerators
with and without aeration, stream straightener, faucet
aerators with integrated or upstream connected flow
regulators; faucet aerators with integrated or
upstream connected restrictors as well as
components and spare parts therefore; flow rate
regulators and flow restrictors, non-return valves, non
-return valves with integrated or upstream connected
flow regulators;
non-return valves with integrated or upstream
connected restrictors as well as components and
spare parts therefore; showers such as hand
showers and shower heads with integrated or
upstream connected flow regulators, hand showers
and shower heads with integrated or upstream
connected restrictors, wall-mounted showers, kitchen
sprays, Vario-showers, massage showers, flow
diverters as well as components and spare parts
therefore; Sanitary hoses such as shower hoses, pull
-out hoses, connecting hoses for sanitary fittings as
well as components and spare parts therefore; all
included in class 11

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, למטרות אוורור ואספקת מים וכמו כן רכיבים וחלקי
חילוף לכל הטובין הנזכרים לעיל;  מתקנים לאספקת וחלוקת
מים, מטרות אספקת מים וכן מרכיבים וחלקי חילוף עבורם;
התקנים ומתקנים סניטאריים, חלקים למתקנים סניטאריים,
התקני מוצא סניטאריים, רכיבים וחלקי חילוף עבור הטובין
הנזכרים לעיל; מתאמים סניטאריים, מתאמים למתקנים

סניטאריים;  רכיבים וחלקי חילוף עבור הטובין הנזכרים לעיל;
מרססי ברז עם ובלי ריסוס, מיישר זרם, מרססי ברז עם

מווסתי זרם משולבים או מחוברים במעלה הזרם; מרססי ברז
עם  מגבילי זרם משולבים או מחוברים מלמעלה עם רכיבים
וחלקי חילוף עבורם; מווסת קצב זרימה ומגבילי זרימה,

שסתומי אל-חוזר, שסתומי אל-חוזר עם מווסתי זרם משולבים
או מחוברים במעלה הזרם; שסתומי אל-חוזר עם מגבילי זרם
משולבים או מחוברים מלמעלה וכן רכיבים וחלקי חילוף עבורם;
מקלחונים כמו מקלחוני יד ומקלחוני ראש משולבים עם מווסתי
זרם משולבים או מחוברים במעלה הזרם, מקלחוני יד וראשי

מקלחונים עם מגבילי זרם משולבים או מחוברים במעלה הזרם,
מקלחונים קבועים בקיר, מרססים למטבח, מקלחונים שונים,
מקלחוני עיסוי, מסיטי זרימה וכן רכיבים וחלקי חילוף עבורם;
זרנוקים סניטאריים כגון זרנוקי מקלחת, זרנוקים הניתנים

לשליפה, צינורות חיבור למתאמים סניטאריים וכן רכיבים וחלקי
חילוף עבורם; הנכללים כולם בסוג 11

כ"ג טבת תשע"א - 32230/12/2010



Owners

Name: Neoperl International AG

Address: Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, Switzerland

Identification No.: 70445

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 טבת תשע"א - 32330/12/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221538 מספר סימן

PERLATOR

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating and water supply
purposes and as well as components and spare parts
for all the aforesaid goods; water supply and
distribution installations, water supply purposes as
well as components and spare parts therefore;
sanitary apparatus and installations, parts for sanitary
installations, sanitary outlet devices, components and
spare parts for the aforesaid goods; sanitary fittings,
fittings for sanitary installations; components and
spare parts for the aforesaid goods; faucet aerators
with and without aeration, stream straightener, faucet
aerators with integrated or upstream connected flow
regulators; faucet aerators with integrated or
upstream connected restrictors as well as
components and spare parts therefore; flow rate
regulators and flow restrictors, non-return valves, non
-return valves with integrated or upstream connected
flow regulators;
non-return valves with integrated or upstream
connected restrictors as well as components and
spare parts therefore; showers such as hand
showers and shower heads with integrated or
upstream connected flow regulators, hand showers
and shower heads with integrated or upstream
connected restrictors, wall-mounted showers, kitchen
sprays, Vario-showers, massage showers, flow
diverters as well as components and spare parts
therefore; Sanitary hoses such as shower hoses, pull
-out hoses, connecting hoses for sanitary fittings as
well as components and spare parts therefore; filters
for sanitary installations, cap screens as well as
components and spare parts therefore; non-return
valve connector, vacuum breaker, by-pass valves for
heating and sanitary installations, swivel joints, water
hammer arresters for sanitary installations, noise
suppressors for sanitary installations as well as
components and spare parts therefore; installation
wrenches of plastic and metal for all the aforesaid
goods; sanitary swivel spouts for sanitary tapware as
well as components and spare parts for the aforesaid
goods of metal and/or plastic; all included in class 11

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, למטרות אוורור ואספקת מים וכמו כן רכיבים וחלקי
חילוף לכל הטובין הנזכרים לעיל;  מתקנים לאספקת וחלוקת
מים, מטרות אספקת מים וכן מרכיבים וחלקי חילוף עבורם;
התקנים ומתקנים סניטאריים, חלקים למתקנים סניטאריים,
התקני מוצא סניטאריים, רכיבים וחלקי חילוף עבור הטובין
הנזכרים לעיל; מתאמים סניטאריים, מתאמים למתקנים

סניטאריים;  רכיבים וחלקי חילוף עבור הטובין הנזכרים לעיל;
מרססי ברז עם ובלי ריסוס, מיישר זרם, מרססי ברז עם

מווסתי זרם משולבים או מחוברים במעלה הזרם; מרססי ברז
עם  מגבילי זרם משולבים או מחוברים מלמעלה עם רכיבים
וחלקי חילוף עבורם; מווסת קצב זרימה ומגבילי זרימה,

שסתומי אל-חוזר, שסתומי אל-חוזר עם מווסתי זרם משולבים
או מחוברים במעלה הזרם; שסתומי אל-חוזר עם מגבילי זרם
משולבים או מחוברים מלמעלה וכן רכיבים וחלקי חילוף עבורם;
מקלחונים כמו מקלחוני יד ומקלחוני ראש משולבים עם מווסתי
זרם משולבים או מחוברים במעלה הזרם, מקלחוני יד וראשי

מקלחונים עם מגבילי זרם משולבים או מחוברים במעלה הזרם,
מקלחונים קבועים בקיר, מרססים למטבח, מקלחונים שונים,
מקלחוני עיסוי, מסיטי זרימה וכן רכיבים וחלקי חילוף עבורם;
זרנוקים סניטאריים כגון זרנוקי מקלחת, זרנוקים הניתנים

לשליפה, צינורות חיבור למתאמים סניטאריים וכן רכיבים וחלקי
חילוף עבורם; מסננים למתקנים סניטאריים, כיסויי מגן וכן
רכיבים וחלקי חילוף עבורם; מחבר שסתום אל-חזור, מפסק

שאיבה, שסתומי מעקף לחימום ולמתקנים סניטאריים, חיבורים
מסתובבים, פטיש לעצירת מים למתקנים סניטאריים, מדכאי
רעש למתקנים סניטאריים וכן רכיבים וחלקי חילוף עבורם;

מפתח ברגים מפלסטיק או מתכת לצורך התקנה עבור הטובין
הנזכרים לעיל; פיות סיבוביות סניטאריות לציפוי סניטארי וכן
רכיבים וחלקי חילוף עבור הטובין הנזכרים לעיל ממתכת ו/ או

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 11

כ"ג טבת תשע"א - 32430/12/2010



Owners

Name: Neoperl International AG

Address: Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, Switzerland

Identification No.: 70445

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 טבת תשע"א - 32530/12/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221542 מספר סימן

ALFA ROMEO MILANO

Owners

Name: Fiat Auto S.p.A.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 5055

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.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/12/2008, No. TO2008C004010 TO2008C004010 איטליה, 24/12/2008, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 32630/12/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221543 מספר סימן

ALFA ROMEO MILANO

Owners

Name: Fiat Auto S.p.A.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 5055

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

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, 24/12/2008, No. TO2008C004010 TO2008C004010 איטליה, 24/12/2008, מספר

Class: 12 סוג: 12

כ"ג טבת תשע"א - 32730/12/2010



Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221544 מספר סימן

ALFA ROMEO MILANO

Owners

Name: Fiat Auto S.p.A.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 5055

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: 28 סוג: 28

Games and plaything; all included in class 28. משחקים וצעצוע; 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)

Italy, 24/12/2008, No. TO2008C004010 TO2008C004010 איטליה, 24/12/2008, מספר

Class: 28 סוג: 28

כ"ג טבת תשע"א - 32830/12/2010



Application Date 22/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221554 מספר סימן

DocMorris

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: 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. 302008081028.9 גרמניה, 23/12/2008, מספר 302008081028.9

Class: 44 סוג: 44

כ"ג טבת תשע"א - 32930/12/2010



Application Date 22/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221555 מספר סימן

DocMorris

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)
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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

Germany, 23/12/2008, No. 302008081028.9 גרמניה, 23/12/2008, מספר 302008081028.9

Class: 42 סוג: 42
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Application Date 22/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221556 מספר סימן

DocMorris

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 
purposes, massage apparatus, gloves for massage, 
electrical heating cushions and heating blankets for 
medical purposes, condoms, gloves 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;
השגת לקוחות וטיפול בהם באמצעות דיוור; הדגמת סחורות
למטרות פרסום; הצגת סחורות ושירותים, כמו גם הצגת
חברות, גם באינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים; איסוף
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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.

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. 302008081028.9 גרמניה, 23/12/2008, מספר 302008081028.9

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 22/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221557 מספר סימן

DocMorris

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)

Germany, 23/12/2008, No. 302008081028.9 גרמניה, 23/12/2008, מספר 302008081028.9

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 33530/12/2010



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 טבת תשע"א - 33630/12/2010



Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221558 מספר סימן

בעלים

שם: עידן לייבל

כתובת : סטפן וייס 19/17, חיפה, 35439, ישראל

מספר זיהוי: 021917034

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

VideoClips production and recording studio services; 
included in class 41.

הפקת וידאו קליפים ושירותי הקלטות אולפן; נכלל בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 33730/12/2010



Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221560 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; 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)

France, 10/12/2009, No. 083616834 צרפת, 10/12/2009, מספר 083616834

Class: 33 סוג: 33

כ"ג טבת תשע"א - 33830/12/2010



Owners

Name: SOCIETE JAS HENNESSY & CO.

Address:

Identification No.: 2071

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 טבת תשע"א - 33930/12/2010



Application Date 22/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221562 מספר סימן

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Human pharmaceutical for the treatment of central 
nervous system diseases administered via injection; 
all included in class 5.

תרופה לבני אדם הניתנת באמצעות זריקה לטיפול במחלות
מערכת העצבים המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 34030/12/2010



Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221563 מספר סימן

בעלים

שם: וואן-דיי יזמות מו"פ וסחר בע"מ

כתובת : שאול אביגור 6, תל אביב-יפו, 69379, ישראל

מספר זיהוי: 514132653

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: 35 סוג: 35

Business management, including advertising, 
marketing and promoting for vitamins and dietary 
supplements for healt, sport activities and lifestyle; all 
included in class 35.

ניהול עסק, לרבות שירותי מכירה, פרסום, שיווק וקידום מכירות
של ויטמינים ותוספי תזונה לצרכי בריאות, פעילות ספורט

ואורח חיים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 34130/12/2010



Application Date 23/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221564 מספר סימן

Owners

Name: Total SA

Address: Courbevoie, France

Identification No.: 48020

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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: 4 סוג: 4

Lubricants; industrial oils and greases; non chemical 
additives for motor fuel, fuels and lubricants; all 
included in class 4.

חומרי סיכה; שמנים וגריז תעשייתיים; תוספים לא כימיקלים
לדלק מנוע, דלקים וחומרי סיכה; הנכללים כולם בסוג 4.

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

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

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

France, 06/01/2009, No. 093621039 צרפת, 06/01/2009, מספר 093621039

Class: 4 סוג: 4

כ"ג טבת תשע"א - 34230/12/2010



Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221565 מספר סימן

בעלים

שם: וואן-דיי יזמות מו"פ וסחר בע"מ

כתובת : שאול אביגור 6, תל אביב-יפו, 69379, ישראל

מספר זיהוי: 514132653

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 dietary supplements for healt, sport 
activities and lifestyle; all included in class 5.

ויטמינים ותוספי תזונה לצרכי בריאות, פעילות ספורט ואורח
חיים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 34330/12/2010



Application Date 09/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221591 מספר סימן

IBR-SNOWFLAKE

Ownersבעלים

Name: I.B.R. Israeli Biotechnology Research Ltd. שם: איי.בי.אר. ישראלי ביוטכנולוגי ריסרץ' בע"מ

Address: 7 Jabotinsky Street, Ramat Gan, 52520, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 512122110מספר זיהוי: 512122110

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: 1 סוג: 1

Plant extract as raw materiial for the manufacture of 
and pharmaceutical preparation; all in class 1.

מיצוי צמחי כחומר גלם לשימוש בייצור של תכשירים קוסמטיים
ורפואיים; הנכללים בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 34430/12/2010



Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221604 מספר סימן

BLUM NATURALS

Owners

Name: JEAN PIERRE, INC.

Address: 31 West 34th Street, 8th Floor, New York, New 
York, 10001, U.S.A.

Identification No.: 800371

A New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

SKIN CARE COSMETICS, NAMELY, BODY 
LOTIONS, SKIN WIPES AND PADS, 
MOISTURIZERS AND LIQUIDS , TONERS, FACE 
WASHES, FACIAL TISSUES, DEODORANTS, SKIN 
LOTION, SKIN CREAM, MAKE-UP REMOVERS, 
BATH OILS, AND BATH SALTS, ALL INCLUDED IN 
CLASS 3

קוסמטיקה לטיפול בעור, בייחוד, תחליבי גוף, מגבונים ופדים
לעור, קרמי לחות ונוזלים, מי פנים, נוזל שטיפת פנים, טישו

לפנים, דאודורנטים, תחליבי עור, קרם עור, מסירי איפור, שמני
אמבט, ומלחי אמבט; הנכללים כולם בסוג 3

כ"ג טבת תשע"א - 34530/12/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221616 מספר סימן

ORTHO+THERAPY

Owners

Name: FKA Distributing Co., doing business as 
HoMedics, Inc.

Address: 3000 Pontiac Trial Commerce Township, 
Michigan, 48390, U.S.A.

Identification No.: 70489

(Michigan 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: 20 סוג: 20

Memory foam sleep pillows, mattress toppers, and 
support cushions such as neck rests, leg spacers 
and lumbar support pillows; all included in class 20.

כריות שינה קצף זכירה, עליונות מזרן, וכריות תמיכה כדוגמת
משענות צוואר, מרווחי רגל וכריות תמיכת מותן; כולם כלולים

בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 34630/12/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221617 מספר סימן

בעלים

שם: ג.רוג'ין בית עיצוב בע"מ

כתובת : מונטיפיורי 46, תל אביב, 65201, ישראל

מספר זיהוי: 514246602

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 טבת תשע"א - 34730/12/2010



Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221621 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: B.M.O TRADING LTD. שם: בי.אם.או טריידינג בע"מ

Address: P.O.B. 106, Hibat Zion, 38885, Israel כתובת : ת.ד. 106, חבת ציון, 38885, ישראל

Identification No.: 514108356מספר זיהוי: 514108356

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ohana, Shtive, Nassi & Co., Adv.

Address: 28A Hillel Yaffe St., Hadera, 38424, Israel

שם: אוחנה, שטאוי, נשיא ושות', עו"ד

כתובת : רח' הלל יפה 28א', חדרה, 38424, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fire extinguisher; included in class 9. מטף כיבוי אש; נכלל בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 34830/12/2010



Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221623 מספר סימן

MENACTRA

Owners

Name: Connaught Technology Corporation

Address: 3711 Kenett Pike, Greenville - Delaware, 
19807, U.S.A.

Identification No.: 800372

(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

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 34930/12/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221639 מספר סימן

AK ANNE KLEIN

Owners

Name: Jones Investment Co. Inc.

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

Identification No.: 32758

(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: 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 טבת תשע"א - 35030/12/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221640 מספר סימן

AK ANNE KLEIN

Owners

Name: Jones Investment Co. Inc.

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

Identification No.: 32758

(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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

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

כ"ג טבת תשע"א - 35130/12/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221641 מספר סימן

AK ANNE KLEIN

Owners

Name: Jones Investment Co. Inc.

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

Identification No.: 32758

(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: 35 סוג: 35

Retail store and on line retail services featuring 
apparel, footwear, handbags, small leather goods, 
sunglasses and fashion jewelry; all included in class 
35.

מכירה קמעונאית ושירותי חנות קמעונאית מקוונת המציעה
ביגוד, הנעלה, תיקים, אביזרים עשויים מעור, משקפי שמש

ותכשיטים למינהם; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 35230/12/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221642 מספר סימן

CREE LED LIGHTING

Owners

Name: Cree, Inc.

Address: 4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina, 
27703, U.S.A.

Identification No.: 57334

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Light emitting diodes (LEDs); all included in class 9. דיודות פולטת אור; נכללת 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., 18/12/2008, No. 77/636,015 ארה"ב, 18/12/2008, מספר 77/636,015

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 35330/12/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221643 מספר סימן

CREE LED LIGHTING

Owners

Name: Cree, Inc.

Address: 4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina, 
27703, U.S.A.

Identification No.: 57334

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Light fixtures; all included in class 11. מתקני תאורה; נכללים 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., 18/12/2008, No. 77/636,015 ארה"ב, 18/12/2008, מספר 77/636,015

Class: 11 סוג: 11

כ"ג טבת תשע"א - 35430/12/2010



Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221645 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shimron Energy Ltd. שם: שימרון אנרגיה בע"מ

Address: P.O.B. 222, Hazor Haglilit, 10351, Israel כתובת : ת.ד. 222, חצור הגלילית, 10351, ישראל

Identification No.: 512610445מספר זיהוי: 512610445

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric hosehold appliances included in class 11. מכשירים חשמליים ביתיים הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 35530/12/2010



Application Date 25/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221658 מספר סימן

CALMARK

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: 9 סוג: 9

Printed circuit board guides and enclosures therefor, 
included in Class 9

מדריכים (מכוונים) למעגלים מודפסים והמצורף להם, הנכללים
בסוג 9

כ"ג טבת תשע"א - 35630/12/2010



Application Date 25/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221664 מספר סימן

Owners

Name: D J Tobacco Co., Limited

Address: 26th Floor, Tai Yip Building, 141 Thomson 
Road, Wan Chai, Hong Kong

Identification No.: 800379

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 34 סוג: 34

Tobacco and tobacco products; cigarettes; cigars; 
cigarillos; smokers' articles; chewing tobacco; cigars; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; herbs for smoking; snuff; tobacco 
thread; tobacco powder; pouches (tobacco -); 
matches; lighters for smokers; cigarette filters.

טבק ומוצרי טבק; סיגריות; סיגרים; סיגרילו; אביזרי עישון ;
טבק ללעיסה; סיגריות המכילות תחליפי טבק, לא למטרות

רפואיות; צמחים לעישון; טבק הרחה; פתילי טבק; אבקת טבק;
שקיות (טבק); גפרורים; מציתים למעשנים; פילטרים לסיגריות

כ"ג טבת תשע"א - 35730/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221690 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all included in class 
11.

מכשירים למטרות תאורה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור,
ייבוש, אוורור, אספקת מים וסניטציה; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 11 סוג: 11

כ"ג טבת תשע"א - 35830/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221691 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics; all included in class 
20.

ריהוט, מראות, מסגרות לתמונה; סחורות (שלא נכללים בסוגים
אחרים) מעץ, שעם, קנה-סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב,
עצם לוויתן, צדפה, ענבר, אם הפנינה, מרשאום ותחליפים לכל
החומרים האלה, או מפלסטיקים; הנכללים כולם בסוג 20.

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

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

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

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 20 סוג: 20

כ"ג טבת תשע"א - 35930/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221692 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

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

האנגלי.

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 קשים לא מתכתיים
לבנייה; אספלט, זפת וביטומן; בניינים לא מתכתיים הניתנים
להעברה; מונומנטים, לא ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.

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

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

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

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 19 סוג: 19

כ"ג טבת תשע"א - 36030/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221694 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal; all included in 
class 17.

גומי, גוטה-פרצ'ה, גומי טבעי, אסבסט, נציץ וסחורות העשויות
מחומרים אלו ולא נכללים בסוגים אחרים; פלסטיקים  בצורה
משוחלת לשימוש בתעשייה; חומרי אריזה, חסימה ובידוד;
צינורות גמישים, לא ממתכת; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 17 סוג: 17

כ"ג טבת תשע"א - 36130/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221695 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
forks and spoons; side arms; razors; all included in 
class 8.

כלים ומכשירים ידניים (מופעל ידנית); סכו"ם; מזלגות וכפיות;
נשקי חגור; סכיני גילוח; הנכללים כולם 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 8 סוג: 8

כ"ג טבת תשע"א - 36230/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221696 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 and 
maintenance services; particularly building services 
of industrial plants of energy production; all included 
in class 37.

בניית בניין; תיקון; שירותי התקנה ואחזקה; במיוחד שירותי
בנייה של מפעלים תעשייתיים לייצור אנרגיה; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 37 סוג: 37

כ"ג טבת תשע"א - 36330/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221698 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Transport; packaging and distribution of goods; 
particularly distribution of energy services; all 
included in class 39.

תובלה; אריזה והפצה של סחורות; במיוחד הפצה של שירותי
אנרגיה; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 39 סוג: 39

כ"ג טבת תשע"א - 36430/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221699 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; חומרי סיכה; תרכובות סופגות
אבק, מרטיבות ומקשרות; דלקים (כולל ספירט מנוע) ופולטי

אור; נרות ופתילים להדלקה; הנכללים כולם בסוג 4.

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

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

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

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 4 סוג: 4

כ"ג טבת תשע"א - 36530/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221700 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; production of energy; all 
included in class 40.

טיפול בחומרים; הפקת אנרגיה; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 40 סוג: 40

כ"ג טבת תשע"א - 36630/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221702 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, assessing services 
for business organization and management; market 
surveys; import, agency services in the field of 
energy, solar energy, solar installations and solar 
installation parts; image and publicity services; sale 
services; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; פעולות משרד,
שירותי הערכה עבור ארגון וניהול עסקי; סקרי שוק; ייבוא,
שירותי סוכנות בתחום האנרגיה, אנרגיה סולארית, התקנים
סולאריים וחלקים להתקנים סולאריים; שירותי תדמית ויחסי-

ציבור; שירותי חנויות קמעונאית, המאופיינים בהתקנים
סולאריים וחלקים להתקנים סולאריים; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 36730/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221703 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 for the cutting and 
forming of materials; motors and engines except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components except for land vehicles; all the 
aforementioned goods for use in and the contructions 
of solar power installaions; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות לחיתוך ויצירת חומרים; מוטורים ומנועים
למעט עבור רכבים יבשתיים; רכיבי מצמדי מכונה ותמסורת
למעט עבור רכבים יבשתיים; כל הסחורות המצויינות לעיל

להרכבה ולשימוש ביחס להתקני כוח סולאריים; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 36830/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221704 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking and supervision, life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namley solar 
concentrators, solar modules, solar cells, solar 
collectors, solar installations, solar hybrid 
installations, solar trackers, solar panels, solar 
accumulators, solar tubes, solar panel arrays, optical 
lenses, solar radiation sensors; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, converting, 
storing, regulating or controlling electricity, namely 
solar generators, solar converters, solar inverters, 
solar power installations, energy storage apparatus, 
solar cell connectors, solar modules, current 
transformers, electric circuits for solar cells and solar 
elements, solar batteries, solar chips; solar powered 
apparatus for recording, transmitting, reproducting 
sounds or images; blank magnetic data carriers and 
record discs; data processing equipment and 
computer; all included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, מחקריים, לצילום,
סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה
ופיקוח, להצלת נפשות ולהוראה, דהיינו מרכזים סולאריים,

מודולים סולאריים, תאים סולאריים, אספנים סולאריים, התקנים
סולאריים, התקנים סולאריים היברידיים, גששים סולאריים,

פאנלים סולאריים, אקומולאטורים סולאריים, צינורות סולאריים,
מערכות פאנלים סולאריים, עדשות אופטיות, חיישני קרינה
סולארית;  מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה בחשמל, דהיינו מחוללים סולאריים, ממירים
סולאריים, התקני כוח סולאריים, מכשירי אחסון אנרגיה,

מחברים לתאים סולאריים, מודולים סולאריים, טרנספורמטורים
לזרמים, מעגלים חשמליים לתאים סולאריים ויסודות סולאריים,

סוללות סולאריות, שבבים סולאריים; מכשירים המופעלים
באופן סולארי להקלטה, העברה או שחזור של קול או בבואות;
נשאי נתונים מגנטיים ריקים ודיסקים להקלטה; ציוד לעיבוד

נתונים ומחשבים; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 36930/12/2010



Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 37030/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221705 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores; all included in class 6.

מתכות רגילות וסגסוגותיהן; חומרי בניה מתכתיים; מבני מתכת
הניתנים להעברה; חומרים ממתכת עבור מסילות רכבת; כבלים

וחוטים לא חשמליים ממתכת רגילה; מוצרי ברזל, פריטים
קטנים של כלי עבודה  ממתכת; צינורות וגלילים ממתכת;

כספות; סחורות ממתכת רגילה שאינם נכללים בסוגים אחרים;
עופרות; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 6 סוג: 6

כ"ג טבת תשע"א - 37130/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221706 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives (glues) used in 
industry; all included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, מדע וצילום, כמו כן בחקלאות,
גננות ויערנות; שרפים מלאכותיים לא מעובדים, פלסטיקים לא
מעובדים; דשנים; תרכובות כיבוי אש; תכשירי חישול והלחמה;
חומרים כימיקלים לשימור דברי מאכל; חומרי בורסקאות; חומרי
הדבקה (דבקים) המשמשים בתעשייה; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 1 סוג: 1

כ"ג טבת תשע"א - 37230/12/2010



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221707 מספר סימן

Owners

Name: ABENGOA SOLAR, S.A.

Address: Avenida de Buhaira 2, 41018 Sevilla, Spain

Identification No.: 800386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 limited to the colour  Red 172 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע אדום 172 הנראה בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 related 
research and design services, namely scientific 
research and development and product research and 
development; industrial analysis and research 
services in the fields of solar energy technology; 
engineering services; computer and software design 
and development; all the aforementioned services 
relating to the field of solar energy technology; all 
included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם,
דהיינו מחקר ופיתוח מדעי ומחקר פיתוח מוצר; שירותי מחקר
וניתוח תעשייתי בתחומים של טכנולוגית אנרגיה סולארית;
שירותי הנדסה; עיצוב ופיתוח של מחשב ותוכנת מחשב; כל
השירותים שלעיל בקשר לתחום של טכנולוגית אנריגה

סולארית; 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)

Spain, 30/12/2008, No. 2858159 ספרד, 30/12/2008, מספר 2858159

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 37330/12/2010



Application Date 17/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221732 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SHOMRAT HAZOREA (1999) שם: שמרת הזורע (1999)

Address: Kibutz Shomrat, 25218, Israel כתובת : קיבוץ שמרת, 25218, ישראל

Identification No.: 540193364מספר זיהוי: 540193364

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mattresses, cushions, pictures, wooden 
frames and/or from replacements of wood and/or in 
combination with additional materials such as cloth, 
leather, dermatoid, replacements of cloth, types of 
metals, plastic materials; all included in class 20.

רהיטים, מזרונים, כריות, תאורה, תמונות, מראות, מסגרות,
מעץ ו/או מתחליפי עץ ו/או בשילוב עם חומרים נוספים כגון בד,
עור, דמוי עור, תחליפי בד, סוגי מתכות, חומרים פלסטיים;

כולם נכללים בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 37430/12/2010



Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221762 מספר סימן

גלובל-לאב

Ownersבעלים

Name: HY LABORATORIES LTD. שם: מעבדות חי בע"מ

Address:  ק.המדע, נס ציונה22איינשטיין ,, Israel Einstein, Nes-Ziyyona, Israel 22 : כתובת

Identification No.: 510698822מספר זיהוי: 510698822

חברה פרטית

Name: PATHO-LAB DIAGNOSTIC LTD שם: פתו-לאב דיאגנוסטיקה בע"מ

Address: כתובת : איינשטיין 22, ק.המדע, נס ציונה, ישראל

Identification No.: 512273699מספר זיהוי: 512273699

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Medical diagnosis laboratory services; included in 
class 42.

שרותי מעבדה לאבחון רפואי; הנכללים בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 37530/12/2010



Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221763 מספר סימן

GLOBAL-LAB

Ownersבעלים

Name: HY LABORATORIES LTD. שם: מעבדות חי בע"מ

Address:  ק.המדע, נס ציונה22איינשטיין ,, Israel Einstein, Nes-Ziyyona, Israel 22 : כתובת

Identification No.: 510698822מספר זיהוי: 510698822

חברה פרטית

Name: PATHO-LAB DIAGNOSTIC LTD שם: פתו-לאב דיאגנוסטיקה בע"מ

Address: 22 Einstein, Nes-Ziyyona, Israel כתובת : איינשטיין 22, ק.המדע, נס ציונה, ישראל

Identification No.: 512273699מספר זיהוי: 512273699

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Medical diagnosis laboratory services; included in 
class 42.

שרותי מעבדה לאבחון רפואי; הנכללים בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 37630/12/2010



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221780 מספר סימן

TOUCHSTONE

Owners

Name: PALM, INC.

Address: 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 61215

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 of training and publishing services, namely, 
providing an online magazine in the field of handheld 
computers and wireless devices; all included in class 
41

הספקת שרותי הדרכה והותאה לאור, דהיינו, הספקת מגזין
מקוון בתחום של מחשבי כף יד ומכשירים אלחוטיים; הכל נכלל

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)

Trinidad and Tobago, 06/01/2009, No. 40609 טרינידד וטובגו, 06/01/2009, מספר 40609

Class: 41 סוג: 41

כ"ג טבת תשע"א - 37730/12/2010



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221781 מספר סימן

BIG APPLE PIZZA

ביג אפל פיצה

Ownersבעלים

Name: YEHOSHUA OFER KEDEM שם: יהושע עופר קדם

Address: 13 Dorot Rishonim Street, Jerusalem, Israel כתובת : רח' דורות ראשונים 13, ירושלים, ישראל

Identification No.: 59730978מספר זיהוי: 59730978

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: 43 סוג: 43

Pizza and Italian food restaurant services, included in 
Class 43

שירותי מסעדה לפיצה ומאכלים איטלקיים, הנכללים בסוג 43

כ"ג טבת תשע"א - 37830/12/2010



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221797 מספר סימן

FIVE LAKES

Owners

Name: "Omskvinprom" Society with Limited Liability

Address: 63, ul. Krasny Put, Omsk, 644043, Russian 
Federation

Identification No.: 800391

Russian Federation

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: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 37930/12/2010



Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221811 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Camera cradles which has the function that it 
intelligently pans and tilts to track the subject and 
takes photos automatically; digital cameras; video 
cameras; mobile phones with camera functions; all 
included in class 9.

עריסות למצלמה בעלת פונקציה חכמה לצילום פנורמי והטיה
לאיתור המצולם וצילום תמונות באופן אוטומטי; מצלמות

דיגיטליות; מצלמות וידאו; טלפונים ניידים עם פונקציות מצלמה;
הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 38030/12/2010



Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221831 מספר סימן

GAULOISES 100 ans de Liberté

Owners

Name: SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION 
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES 
(SEITA)

Address: Paris, France

Identification No.: 18887

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 34 סוג: 34

Tobacco and tobacco products; smokers' articles; 
matches; all included in class 34.

טבק ומוצרי טבק; פריטי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג
.34

כ"ג טבת תשע"א - 38130/12/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221900 מספר סימן

CT200h

Owners

Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 5392

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: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof; all included 
in class 12

כלי רכב וחלקי מבנה שלהם ; הנכללים כולם בסוג 12

כ"ג טבת תשע"א - 38230/12/2010



Application Date 25/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221904 מספר סימן

Conergy PowerPlus

Owners

Name: Conergy AG

Address: Anckelmannsplatz 1, Hamburg, 20537, 
Germany

Identification No.: 70505

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

Solar energy collectors for the generation of 
electricity; solar modules; solar cell modules; all 
included in class 9.

התקני איסוף אנרגיה סולרית עבור חילול של חשמל; מודולות
סולריות; מודולות תא סולרי; 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)

Germany, 14/05/2009 גרמניה, 14/05/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 38330/12/2010



Application Date 25/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221905 מספר סימן

Conergy PowerPlus

Owners

Name: Conergy AG

Address: Anckelmannsplatz 1, Hamburg, 20537, 
Germany

Identification No.: 70505

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: 40 סוג: 40

Production of energy and generating of energy; all 
included in class 40.

יצור של אנרגיה וחילול של אנרגיה; כולם כלולים 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)

Germany, 14/05/2009 גרמניה, 14/05/2009

Class: 40 סוג: 40

כ"ג טבת תשע"א - 38430/12/2010



Application Date 25/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221906 מספר סימן

Conergy PowerPlus

Owners

Name: Conergy AG

Address: Anckelmannsplatz 1, Hamburg, 20537, 
Germany

Identification No.: 70505

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

Scientific, industrial and technical research services, 
scientific and technical development and consulting 
services, in the field of renewable energies; research 
and development services for goods for producing 
renewable energies; all included in class 42.

שירותים מדעיים, תעשייתיים  ושירותי מחקר טכני, פיתוח מדעי
וטכני ושירותי יעוץ, בתחום של אנרגיות הניתנות לחידוש;

שירותי מחקר ופיתוח של מוצרים עבור יצור אנרגיות הניתנות
לחידוש; 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)

Germany, 14/05/2009 גרמניה, 14/05/2009

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 38530/12/2010



Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221926 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Nir Gal שם: ניר גל

Address: 125 Menachem Begin, Tel Aviv, 61073, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 125, תל אביב, 61073, ישראל

Identification No.: 29022811מספר זיהוי: 29022811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roi Rozen

Address:

שם: רועי רוזן, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 125, תל אביב, 61073, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Holiday apartment booking services or rooms in 
hotels through a portal/website. Connecting between 
apartment owners and tenants for residential rental of 
apartments for long or short period of time.

שירותי הזמנת דירות נופש או חדרים בבתי מלון דרך פורטל/
אתר באינטרנט. קישור בין בעלי דירות לשוכרי דירות לצורך
השכרת דירות למגורים לטווחי זמן קצרים/ארוכים; נכלל בסוג

.43

כ"ג טבת תשע"א - 38630/12/2010



Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221936 מספר סימן

ULTRAVIOLET

Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 a website, via a global computer network, 
to enable users to store, play, transfer and program 
audio, video, text and other multimedia content, 
including music, concerts, videos, radio, television, 
news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; all included in class 
41.

אספקת אתר אינטרנט, באמצעות רשת מחשבים עולמית, על
מנת לאפשר למשתמשי מחשב לאחסן, לשחק, להעביר
ולתכנת קבצי שמע, סרטי וידאו, טקסט ותכני מולטימדיה
אחרים ובכללם קבצי מוסיקה, הופעות, סרטי וידאו, רדיו,

טלויזיה, חדשות, ספורט, משחקים, אירועים ותוכניות תרבות
ובידור; 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)

New Zealand, 05/01/2009, No. 801036 ניו זילנד, 05/01/2009, מספר 801036

Class: 41 סוג: 41

Providing a website, via a global computer network, 
to enable users to program audio, video, text and 
other multimedia content, including music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related programs.

אספקת אתר אינטרנט, באמצעות רשת מחשבים עולמית, על
מנת לאפשר למשתמשי מחשב לתכנת קבצי שמע, סרטי וידאו,
טקסט ותכני מולטימדיה אחרים ובכללם קבצי מוסיקה, הופעות,
סרטי וידאו, רדיו, טלויזיה, חדשות, ספורט, משחקים, אירועים

ותוכניות תרבות ובידור.

כ"ג טבת תשע"א - 38730/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221959 מספר סימן

COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF

Owners

Name: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Address: 300 Park Avenue, New York, New York, 10022, 
U.S.A.

Identification No.: 800410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Non-Medicated oral care products, all included in 
class 3

מוצרים לא רפואיים לטיפול בפה, 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)

Dominica, 07/01/2009, No. 2009-187 דומיניקה, 07/01/2009, מספר 2009-187

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 38830/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221960 מספר סימן

COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF

Owners

Name: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Address: 300 Park Avenue, New York, New York, 10022, 
U.S.A.

Identification No.: 800410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Medicated oral care products, all included in class 5 מוצרים רפואים לטיפול בפה, 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)

Dominica, 07/01/2009, No. 2009-187 דומיניקה, 07/01/2009, מספר 2009-187

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 38930/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221961 מספר סימן

COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF

Owners

Name: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Address: 300 Park Avenue, New York, New York, 10022, 
U.S.A.

Identification No.: 800410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Toothbrushes, all included in class 21 מברשות שיניים, 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)

Dominica, 07/01/2009, No. 2009-187 דומיניקה, 07/01/2009, מספר 2009-187

Class: 21 סוג: 21

כ"ג טבת תשע"א - 39030/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221968 מספר סימן

אקווה פאנל

Owners

Name: Knauf Perlite GmbH

Address: Dortmund, Germany

Identification No.: 67325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 19 סוג: 19

Panels for building purposes; cement-bound panels 
for building purposes; plaster; fillers; all included in 
class 19.

פנלים למטרות בנייה; פנלים של מלט מוקשה למטרות בנייה;
גבס; חומרי מילוי; הנכללים כולם בסוג 19.

כ"ג טבת תשע"א - 39130/12/2010



Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221973 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: GOLDEN HOUSE LTD שם: בית הזהב בע"מ

Address: 66 Moshe Dayan, Tel Aviv, Israel כתובת : משה דיין 66, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520034562מספר זיהוי: 520034562

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shnitzer, Gotlieb & Co., Advs.

Address: Beit Giborei Sport 7 Menachem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: שניצר, גוטליב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט רחוב מנחם בגין 7, רמת גן, 52521,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan אתם אף פעם לא לבד
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא אתם אף
פעם לא לבד בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Protected tenancy, parents homes, nursing institutes 
and departments; included in class 45.

דיור מוגן, בתי אבות, מוסדות ומחלקות סיעודיים; הנכללים
בסוג 45.

כ"ג טבת תשע"א - 39230/12/2010



Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221974 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: GOLDEN HOUSE LTD שם: בית הזהב בע"מ

Address: 66 Moshe Dayan, Tel Aviv, Israel כתובת : משה דיין 66, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520034562מספר זיהוי: 520034562

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shnitzer, Gotlieb & Co., Advs.

Address: Beit Giborei Sport 7 Menachem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: שניצר, גוטליב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט רחוב מנחם בגין 7, רמת גן, 52521,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan אתם אף פעם לא לבד
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא אתם אף
פעם לא לבד בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Protected tenancy, parents homes, nursing institutes 
and departments; included in class 45.

דיור מוגן, בתי אבות, מוסדות ומחלקות סיעודיים; הנכללים
בסוג 45.

כ"ג טבת תשע"א - 39330/12/2010



Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221975 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ORAN - MATIC LTD שם: אורן- מטיק בע"מ

Address: 3 kvutzat l"g, Kefar Sava, 44373, Israel כתובת : קבוצת ל"ג 3, כפר סבא, 44373, ישראל

Identification No.: 514020536מספר זיהוי: 514020536

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaron Sherizli

Address:

שם: ירון שריזלי, עו"ד

כתובת : בצלאל 28, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; all included in class 11 התקנים למאור; הנכללים כולם בסוג 11

כ"ג טבת תשע"א - 39430/12/2010



Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221977 מספר סימן

Intimacy

אינטימסי

Ownersבעלים

Name: MEDICURE TECHNOLOGIES LTD. שם: מדיקיור טכנולוגיות בע"מ

Address: 25 Haavoda Street, Bat Yam, 59602, Israel כתובת : השיטה 5, א.התעשיה, קיסריה, 30889, ישראל

Identification No.: 513645770מספר זיהוי: 513645770

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

Vaginal tablets for natural preventive treatment of 
vaginal infection and intimacy vaginal thrush; 
included in class 5.

טבליות וגינאליות למניעת דלקות ופטרת נרתיקים; הנכללים
בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 39530/12/2010



Application Date 01/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221979 מספר סימן

Sea- spray

סי- ספריי

Ownersבעלים

Name: MEDICURE TECHNOLOGIES LTD. שם: מדיקיור טכנולוגיות בע"מ

Address: 25 Haavoda Street, Bat Yam, 59602, Israel כתובת : השיטה 5, א.התעשיה, קיסריה, 30889, ישראל

Identification No.: 513645770מספר זיהוי: 513645770

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

Nasal spray; included in class 5. תרסיס לאף; נכלל בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 39630/12/2010



Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221982 מספר סימן

Owners

Name: GC CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 1081

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Dental technical services; processing of artificial 
teeth; processing of dental materials; all included in 
class 40.

שירותי טכנאות שיניים; עיבוד שיניים תותבות; עיבוד חומרים
דנטאליים; הנכללים כולם בסוג 40.

כ"ג טבת תשע"א - 39730/12/2010



Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221984 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Neama Menashe שם: נעמה מנשה

Address: 27 Kish, Ramat gan, 52312, Israel כתובת : קיש 27, רמת גן, 52312, ישראל

Identification No.: 072743453מספר זיהוי: 072743453

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurant; sale 
services of food products; catering; all included in 
class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; מסעדה; שירותי ממכר מוצרי
מזון; קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 39830/12/2010



Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222001 מספר סימן

burdastyle

Owners

Name: Hubert Burda Media Holding GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft

Address: Offenburg, Germany

Identification No.: 50374

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

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter, periodicals, magazines, newspapers, books; 
operating and user instruction in the form of printed 
materials; brochures; handbooks; manuals 
(handbooks) and other written material 
accompanying computer, computer programs and/or 
other technical apparatus and equipment; posters, 
stickers (stationery); calendars (stationery); 
signboards and architect's models made of paper or 
cardboard; bookbinding materials; photographs; 
stationery; adhesives for paper and cardboard or for 
household purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); packaging materials made of paper, 
cardboard  and plastic, (not included in other 
classes); printers' type; printer's type; printer's blocks, 
all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם כלולים
בסוגים אחרים, דברי דפוס, כתבי עת, מגזינים, עיתונים,
ספרים; מדריכי הפעלה ומשתמש בצורה של חומרי דפוס;
קטלוגים; ספרי כיס; מדריכים (ספרי כיס) וחומר מודפס אחר
המתייחס למחשב, תוכניות מחשב ו/או התקנים וציוד טכניים
אחרים; גלויות; מדבקות (צרכי כתיבה); יומנים (צרכי כתיבה);
שלטים ומודלי ארכיטקטורה העשויים מנייר או קרטון; חומרי

כריכת ספרים; תצלומים; צרכי כתיבה; חומרי הדבקה עבור נייר
וקרטון או עבור מטרות ביתיות; חומרי אמנים; מברשות צביעה;
מכונות כתיבה וציוד משרדי (למעט רהיטים); מברשות צביעה;
מכונות כתיבה וציוד משרדי (למעט רהיטים); חומרי הדרכה
ולימוד (למעט התקנים); חומרי אריזה העשויים מנייר, קרטון
ופלסטיק (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס;

גלופות; כולם כלולים בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 39930/12/2010



Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222002 מספר סימן

burdastyle

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

תקשורת רחק, במיוחד שירותי טלפון נייד, טלפון, שירותי
פקסימיליה, שירותי תקשורת רדיו, שירותי כריזה, שירותי

טלקס, שירותי טלגרם, שירותי נתוני דואר אלקטרוני; שירותי
תקשורת רחק באמצעות רשת תקשורת רחק, במיוחד טלפון
נייד או רשת תקשורת רחק הנתמכות באמצעות לווין; תקשורת
טלפון סלולארי, שירותי תקשורת רחק ניידת הכלולה בסוג 38,

שירותי רדיו סלולארי; העברת טלוויזיה ורדיו; שידור של
תוכניות רדיו ו/או טלויזיה; שירותי שידור טלוויזיוני עבור מכשירי
טלפון נייד; שיחות וידאו, שירותי סוכנות חדשות, דהיינו העברה
של מידע חדשותי; העברה אלקטרונית של הודעות; שירותי
תקשורת רחק עבור סוכנויות חדשות, דהיינו העברה של
הודעות, שירותי סוכנות חדשות, דהיינו העברה של דו"חות
עיתונות; משלוח של הודעות מכל סוג לכתובות אינטרנט

(הודעות אתר); העברה נעזרת מחשב של הודעות ודמויות;
העברה אלקטרונית של נתונים, חדשות, דמויות, מסמכים

ומידע בנוגע לנושאים בתחומי עניין; תקשורת רחק אלחוטית
באמצעות העברה אלקטרונית של נתונים, קולות, הודעות,
דמויות, מידע ומסמכים באמצעות האינטרנט; הענקת גישה
למידע במאגרי מחשב בזמן אמיתי; הענקת גישה לפרסומים
אלקטרוניים; הענקת גישה לפרוטוקולים אלקטרוניים, פורומי
מצעים, חדרי שיחה באינטרנט עבור דיאלוג ותקשורת עם
משתמשי מחשב אחרים בנוגע לנושאים בעלי עניין; הענקת
גישה למידע באינטרנט או באינטרנט נייד, במיוחד לתיקי

נתונים הניתנים להורדה, דהיינו להקלטות קול, דמות, מוזיקה
ווידאו, משחקים אלקטרוניים, כל תיקי הנתונים הנזכרים לעיל
במיוחד עבור הורדה לטלפונים ניידים ותחנת אחרות; שידור

והענקת גישה למידע המאוחסן במאגרי נתונים, דהיינו תקשורת
באמצעים של מערכות מחשב אינטראקטיביות ו/או הענקת
גישה למידע באינטרנט, הנכללות בסוג זה; שירותי תקשורת
רחק באמצעות האינטרנט, אינטראנט, אקסטראנט; הענקת
גישה לבסיסי נתונים ולאינטרנט באמצעות תקשורת רחק;

שירותים בזמן אמיתי, דהיינו הענקת גישה לנתונים ברשתות
מחשב, דהיינו למידע, טקסט, שרטוטים ודמויות בנוגע לטובין
ולשירותים; הענקת גישה לנתונים באינטרנט ובאינטרנט נייד,
דהיינו למידע וחדשות בקול ובמראה; הענקת גישה לתוכנות
ברשתות מידע עבור גישה לאינטרנט; הענקת גישה למידע
למטרות בידוריות באמצעות רשתות מחשב, הענקת גישה
למידע באינטרנט, וכן באינטרנט נייד; הענקת חדרי שיחה
באינטרנט; הענקת מצעים באינטרנט וכן באינטרנט נייד;
הענקת פורטלים באינטרנט ובאינטרנט נייד; הענקת ערוצי
תקשורת רחק עבור שירותי קניה מרחוק; הענקת קווי שיחה,
חדרי שיחה ופרסומי שיחה באינטרנט, הכוללים אינטרנט נייד;

שירותי דואר אלקטרוני; העברת מידע ונתונים באמצעות
רשתות מחשב והאינטרנט; השכרה של זמן גישה למאגרי

נתונים; כולם כלולים בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 40030/12/2010



Telecommunications, in particular mobil telephone 
services, telephone services, facsimile services, 
radio communication services, paging services, telex 
services, telegram services, e-mail data services; 
telecommunications services via telecommunications 
network, in particular a mobile network or 
telecommunications network supported by satellite; 
cellular telephone communication, mobile 
telecommunications services included in class 38, 
cellular radio services; television and radio 
transmission; broadcasting of radio and/or television 
programs; television broadcasting services for mobile 
phones; video conferencing, news agency services, 
namely transmission of news information; electronic 
transmission of messages; telecommunications 
services for news agencies, namely transmission of 
messages, news agengy services, namely 
transmission of press reports; forwarding of 
messages of all kinds to internet addresses (web 
messaging); computer-aided transmission of 
messages and images; electronic transmission  of 
data, news, images, documents and information 
concerning topics of general interest; wireless 
telecommunications by electronic transmission of 
data sounds, messages, images, information and 
documents via the internet; providing access to 
information in online computer databases; providing 
access to electronic publications; providing access to 
electronic portals, platforms forums, chat rooms on 
the internet for the dialogue and the communication 
with other computer users concerning topics of 
general interest; providing access to information on 
the internet or mobile internet, in particular to 
downloadable data files, namely to sound, image, 
music and video recordings, electronic games, all the 
aforesaid data files in particular for downloading to 
mobile phones and other terminals; broadcasting and 
providing access to information stored in databases; 
namely communications by means of interactive 
computer systems and/or providing access to 
information on the internet, included in this class; 
telecommunications services via the internet, 
intranet, extranet; providing access to data bases 
and to the internet via telecommunication; online 
services; namely providing access to data in 
computer networks, namely to information, text, 
drawings and images about goods and services; 
providing access to data in the internet or mobile 
internet, namely to information and news in sound 
and vision; providing access to software on data 
networks for internet access; providing access to 
information for entertainment purposes via computer 
networks, providing access to information for 
entertainment purposes via computer networks, 
providing access to information on the internet, as 
well as on mobile internet; providing internet chat 
rooms; providing platforms on the internet, as well as 
on the mobile internet; providing portals on the 
internet, as well as on the mobile internet; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services; providing chat lines, chat rooms and forums 
on the internet, including on mobile internet; e-mail 
services; transferring information and data via 
computer networks and the internet; rental of access 
time to databases; all included in class 38.

כ"ג טבת תשע"א - 40130/12/2010



Owners

Name: Hubert Burda Media Holding GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft

Address: Offenburg, Germany

Identification No.: 50374

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 טבת תשע"א - 40230/12/2010



Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222003 מספר סימן

burdastyle

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

כ"ג טבת תשע"א - 40330/12/2010



Publication and editing of printed matter, books, 
newspapers and/or periodicals (except for advertising 
purposes) including in the form of stored audio and 
visual information; publication and editing of 
newspapers, periodicals and books, as well as 
teaching and instructional materials (except for 
advertising purposes), in electronic form and/or on 
the Internet including in the form of recorded on 
analogue or digital data carriers, rental and leasing of 
printed matter; online publication of printed matter 
(except for advertising purposes), in particular of 
electronic books and periodicals (not downloadable); 
editorial services in relation to the content of websites 
and websites specialized for the use on mobile 
phones; digital imaging services, services of a sound 
and television recording studio, namely production of 
sound and image recordings; showing and rental of 
sound and image recordings; rental of data carriers 
of all kinds for entertainment purposes, in particular 
rental of videotapes (data carriers), of DVD (data 
carriers) and of films (data carriers); production of 
television, mobile phone television and radio 
programs; compilation of television, mobile phone 
television and radio programs; production of 
multimedia presentations (recording studio and film 
studio services); entertainment; entertainment, in 
particular radio and TV entertainment, conducting 
entertainment events, cultural and sports live-events, 
educational events, entertainment and cultural 
activities in connection with awarding of certification 
marks (sea of quality); training courses, as well as 
cultural and sports activities, included in class 41; 
arranging and conducting of conferences, 
congresses, concerts and symposiums, seminars, 
training courses, classes and lectures (education and 
further education); arrangement shows for cultural 
purposes; organization of entertainment shows; 
entertainment by Internet Protocol television; 
entertainment by mobile phone television; providing 
online games services (on computer networks); 
conducting of games on the Internet, also on the 
mobile Internet; conducting of lotteries and betting; 
club entertainment services (entertainment); 
discotheque services (entertainment); night-club 
operation; planning and organization of parties 
(entertainment), balls (entertainment) and events 
(entertainment); photographic reporting; Internet 
services, namely the providing of access to games 
on the Internet; entertainment, including 
entertainment via online tools for the dialogue and 
the communication with other computer users 
concerning topics of general interest; information on 
entertainment services over computer networks; 
rental of access time to Internet games; all included 
in class 41.

פרסום ועריכה של חומר מודפס, ספרים, עיתונים ו/או כתבי עת
(למעט עבור מטרות פרסומיות), לרבות בצורה של מידע אודיו
ווידאו מאוחסן; פרסום ועריכה של עיתונים, כתבי עת וספרים
וכן של חומרי לימוד והדרכה (למעט עבור מטרות פרסומיות),
בצורה אלקטרונית ו/או באינטרנט לרבות בצורה של נושאי

נתונים אנלוגיים או דיגיטאליים מוקלטים, השכרה והחכרה של
דברי דפוס; פרסום בזמן אמיתי של דברי דפוס (למעט עבור
מטרות פרסומיות), במיוחד של ספרים וכתבי עת אלקטרוניים
(שאינם ניתנים להורדה); שירותי עריכה בנוגע לתוכן של אתרי
אינטרנט ואתרי אינטרנט הנתמכים בשימוש בטלפונם ניידים;
שירותי הדמיה דיגיטלית, שירותים של סטודיו הקלטת טלויזיה
וקול, דהיינו יצור של הקלטות קול ודמות; הצגה והשכרה של
הקלטות קול ודמות; השכרה של נושאי נתונים מכל הסוגים

עבור מטרות בידוריות, במיוחד השכרה של סרטי וידאו (נושאי
נתונים), של די.וי.די (נושאי נתונים) ושל סרטים (נושאי נתונים);
הפקה של תוכניות טלויזיה, טלוויזיה טלפון נייד ורדיו; איסוף
של תוכניות טלוויזיה, טלוויזיה טלפון נייד ורדיו; הפקה של
תצוגות מולטימדיה (שירותי סטודיו הקלטה וסטודיו צילום);
בידור; בידור במיוחד בידור ברדיו ובידור טלוויזיוני; הפקת
אירועי בידור, אירועי תרבות וספורט בשידור חי, אירועים
חינוכיים, פעילויות בידור ותרבות בהקשר עם הענקת ציוני

תעודה (סימן איכות); קורסי אימון, וכן פעילויות תרבות וספורט
הכלולות בסוג 41; ארגון וניהול של כינוסים, קונגרסים,

קונצרטים וסימפוזיונים, סמינרים, קורסי הדרכה, שיעורים
והרצאות (חינוך וחינוך מתקדם); ארגון של מופעים עבור
מטרות תרבות; ארגון של מופעי בידור; בידור באמצעות

טלוויזיה פרוטוקול אינטרנט; בידור באמצעות טלוויזיה טלפון
נייד; הענקת שירותי משחקים בזמן אמיתי (ברשתות מחשב);
ביצוע של משחקים באינטרנט, גם באינטרנט נייד; ארגון של
הגרלות והימורים; שירותי מועדון בידור (בידור); שירותי
דיסקוטק (בידור); פעילות מועדון לילה; תכנון וארגון של

מסיבות (בידור), נשפים (בידור) וארועים (בידור); דיווח צילומי;
שירותי אינטרנט, דהיינו הענקה של גישה למשחקים

באינטרנט; בידור הכולל בידור באמצעות כלים בזמן אמיתי
עבור הדיאלוג והתקשורת עם משתמשי מחשב אחרים בנוגע
לנושאים של עניין כללי; מידע על שירותי בידור באמצעות

רשתות מחשב; השכרה של זמן גישה למשחקי אינטרנט; כולם
כלולים בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 40430/12/2010



Owners

Name: Hubert Burda Media Holding GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft

Address: Offenburg, Germany

Identification No.: 50374

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 טבת תשע"א - 40530/12/2010



Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222018 מספר סימן

Owners

Name: Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Address: Ankara Asfalti 26. KM Kemalpasa, Izmir, 35170, 
Turkey

Identification No.: 70512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

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 בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים אל מתכתיים
לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם מתכתיים,

מצבות שאינן ממתכת ; הנכללים כולם בסוג 19.

כ"ג טבת תשע"א - 40630/12/2010



Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222019 מספר סימן

ATONIK

Owners

Name: Asahi Chemical MFG. Co., Ltd

Address: 4-15-1 Kitatanabe Higashisumiy-ku, Osaka, 
Japan

Identification No.: 70513

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: 1 סוג: 1

Plant growth regulators, plants growth stimulant, 
plant growth accelerators; fertilizers; other chemicals 
namely, agricultural chemicals, except fungicides, 
weedkillers, herbicides, insecticides and 
parasiticides; all included in class 1.

תכשירים המווסתים את גידול הצמחים, תכשירים המעודדים
את גידול הצמחים, תכשירים המאיצים את גידול הצמחים;
דשנים; כימיקלים אחרים, דהיינו כימיקלים חקלאיים, למעט
קוטלי פטריות, קוטלי עשבים שוטים, קוטלי עשבים, מדבירי

חרקים ומשמידי טפילים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 40730/12/2010



Application Date 10/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222031 מספר סימן

Owners

Name: Eveready Battery Company, Inc.

Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.

Identification No.: 71

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Batteries and battery charges; all included in class 9. בטריות ומטעני בטריות; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 40830/12/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222054 מספר סימן

Owners

Name: Koninklijke VIV Buisman B.V.

Address: Raadhuislaan 4, 3633 AR Vreeland, 
Netherlands

Identification No.: 800337

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Butter, butter oil, milk fat, vegetable fat, margarine, 
dairy mixtures; all included in class 29.

חמאה, שמן חמאה, שומן חלב, שומן צמחי, מרגרינה, תערובות
חלביות; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 40930/12/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222058 מספר סימן

PURFRESH

Owners

Name: Purfresh, Inc.

Address: 47211 Bayside Parkway, Fremont, California 
94538, U.S.A.

Identification No.: 800422

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 apparatus, namely, instruments for 
measuring the concentration of ozone; instruments 
for measuring environmental parameters important to 
ripening and freshness of agricultural products, 
namely, instruments for measuring humidity, 
temperature, oxygen and carbon dioxide; scientific 
apparatus for monitoring the concentration of ozone, 
namely, ozone gas analyzers for measuring gas 
concentration in the nature of ozone; instruments for 
monitoring environmental parameters important to 
ripening and freshness of agricultural products, 
namely, sensors for measuring humidity, 
temperature, oxygen and carbon dioxide, bi-
directional transmitters and receivers, power supply 
and remote controller; scientific apparatus for 
dissolving ozone into water and delivery of 
pressurized ozonated water to the point of use; all 
included in class 9.

מכשירים מדעיים, דהיינו, כלים למדידת ריכוז האוזון; כלים
למדידת פרמטרים סביבתיים החשובים להבשלה וטריות של
מוצרים חקלאיים, דהיינו, כלים למדידת לחות, טמפרטורה,
חמצן ופחמן דו-חמצני; מכשירים מדעיים לניטור ריכוז האוזון,
דהיינו, מנתחי גז אוזון למדידת ריכוז גז מסוג אוזון; כלים
לניטור פרמטרים סביבתיים החשובים להבשלה וטריות של

מוצרים חקלאיים, דהיינו, חיישנים למדידת לחות, טמפרטורה,
חמצן ופחמן דו-חמצני, משדרים ומקלטים דו-כיווניים, ספק כח
ושלט רחוק; מכשירים מדעיים להמסת אוזון למים והעברה
בלחץ של מי-אוזון לנקודת השימוש; 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., 02/02/2009, No. 77661726 ארה"ב, 02/02/2009, מספר 77661726

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 41030/12/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222065 מספר סימן

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Meat, fish, poultry; fruit preserves; jellies; jams; 
applesauce; candied fruit snacks, dehydrated fruit 
snacks, fruit and soy based snacks; vegetable crisps, 
fruit crisps; milk and dairy products, excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; dairy based foods 
and beverages including yogurt and yogurt based 
beverages; all included in class 29.

בשר, דג, עוף; שימורי פירות; ג'לי; ריבות; מחית תפוחים;
חטיפי פירות מסוכרים, חטיפי פירות מיובשים, חטיפים על

בסיס פירות וסויה; פריכיות ירקות, פריכיות פירות; חלב ומוצרי
חלב, לא כולל גלידה, מקפא חלב ופרוזן יוגורט; מזון ומשקאות
על בסיס חלב כולל יוגורט ומשקאות על בסיס יוגורט; הנכללים

כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 41130/12/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222073 מספר סימן

SOAD PERFUME PEARLS

Owners

Name: Henkel  AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67, Dusseldorf, D-40589, 
Germany

Identification No.: 7745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; fabric softeners for laundry, rinsing 
agents for laundry and tableware, stain removing 
agents, laundry starch; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; chemical preparations for 
the cleaning of metal, wood, stone, porcelain, glass, 
plastics and textiles; soaps; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; מרככי
בדים לכביסה, גורמי רחצה לכביסה וכלי שולחן, גורמי הסרת
כתמים, עמילן כביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף;
תכשירים כימיים לניקוי מתכת, עץ, אבן, פורצלן, זכוכית,
פלסטיקים וטקסטילים; סבונים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 41230/12/2010



Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222083 מספר סימן

CDS

Owners

Name: CET, LLC

Address: 13378 Lakefront Drive, Earth City, Missouri, 
63045, U.S.A.

Identification No.: 800426

Missouri Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Decontaminant for neutralizing and destroying 
hazardous chemical and biological agents and toxic 
chemical compounds, toxic industrial materials, and 
toxins; all included in Class 1.

חומר מחטא לנטרול והשמדה של כימיקלים מסוכנים וחומרים
ביולוגיים ותרכובות כימיקלים רעילים, חומרים תעשייתיים

רעילים, ורעלים; הכלולים 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., 16/01/2009, No. 3643517 ארה"ב, 16/01/2009, מספר 3643517

Class: 1 סוג: 1

כ"ג טבת תשע"א - 41330/12/2010



Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222089 מספר סימן

THE AMAZING WORLD OF GUMBALL

Owners

Name: Turner Entertainment Networks International 
Limited

Address: 16 Great Marlborough Street, London, Turner 
House, United Kingdom

Identification No.: 54917

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Series of pre-recorded DVDs; series of pre-recorded 
audio cassettes and compact discs featuring sound 
recordings; sunglasses, lenses, frames and cases 
therefor; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless 
devices; cellular telephone accessories, namely, 
cellular telephone cases and cellular telephone face 
plates; downloadable television programs provided 
via video-on-demand; rulers; calculators; computer 
software, computer peripheral apparatus, computer 
game joysticks; alarms; snorkel tubes, swim masks, 
swim goggles; cameras; flashlights; electronic games 
(computer game cartridges, computer game 
cassettes, computer game discs, computer game 
programs, computer game software, video game 
cartridges, video game discs, video game joysticks, 
video game interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games, video game software); 
magnets and mouse pads; all included in class 9.

סדרות של דיסקי די.וי.די. מוקלטים מראש; סדרות של קלטות
אודיו ותקליטורים מוקלטים מראש המציגים הקלטות קול;

משקפי שמש, עדשות, מסגרות ונרתיקים עבורם; רינגטונים,
גרפיקה ומוזיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת מחשב
גלובלית והתקנים אלחוטיים; אביזרי טלפון סלולארי, דהיינו,
נרתיקי טלפון סלולארי ופלטות פנים לטלפון סלולארי; תוכניות
טלוויזיה ניתנות להורדה המסופקות באמצעות ווידאו-לפי-

דרישה; סרגלים; מחשבונים; תוכנת מחשב, מכשירים היקפיים
למחשב, ג'ויסטיקים למשחק מחשב; אזעקות; צינורות שנורקל,

מסכות שחייה, משקפי שחייה; מצלמות; פנסים; משחקים
אלקטרוניים (מחסניות משחקי מחשב, קלטות משחקי מחשב,
דיסקי משחקי מחשב, תוכניות משחקי מחשב, תוכנת משחקי

מחשב, מחסניות משחקי ווידאו, דיסקי משחקי ווידאו,
ג'ויסטיקים למשחקי ווידאו, יחידות שלט רחוק אינטראקטיביות
למשחקי ווידאו, שלטים רחוקים נישאים ביד אינטראקטיביים
למשחקי ווידאו עבור משחק במשחקים אלקטרוניים, תוכנת
משחק ווידאו); מגנטים ופדים לעכבר; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 41430/12/2010



Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222090 מספר סימן

THE AMAZING WORLD OF GUMBALL

Owners

Name: Turner Entertainment Networks International 
Limited

Address: 16 Great Marlborough Street, London, Turner 
House, United Kingdom

Identification No.: 54917

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; entertainment; 
sporting and cultural activities; provision of television, 
broadband, wireless and online entertainment 
information services; provision of television, 
broadband, wireless and online computer games; 
provision of television, broadband, wireless and 
online entertainment multimedia programs; 
production, distribution, projecting and rental of 
television programs, videos, motion picture films, pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, discs, 
records, cds, dvds and all other types of carriers; 
production and arrangement of radio and television 
programs; information relating to entertainment or 
education provided via television, broadband, 
wireless and online; providing television, broadband, 
wireless and online electronic publications (not 
downloadable); providing an online website of 
entertainment news and information, products, 
multimedia programs and reference materials; all 
included in class 41.

חינוך; אספקת הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
אספקה של שירותי מידע בידורי בטלוויזיה, פס רחב, באופן
אלחוטי ומקוון; אספקה של משחקי מחשב בטלוויזיה, בפס
רחב, באופן אלחוטי ומקוון; אספקה של תוכניות בידור

מולטימדיה בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; הפקה,
הפצה, הקרנה והשכרה של תוכניות טלוויזיה, וידאו, סרטי

קולנוע, קלטות אודיו ווידאו מוקלטות מראש, קסטות, דיסקים,
תקליטים, תקליטורים, DVDs וכל סוגים אחרים של נשאים;

הפקה והסדרת תוכניות רדיו וטלוויזיה; מידע הקשור בבידור או
חינוך המסופק באמצעות טלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי
ומקוון; אספקת פרסומים אלקטרוניים (שאינם ניתנים להורדה)
בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; אספקת אתר מקוון
של חדשות ומידע, מוצרים, תוכניות מולטימדיה וחומרי עיון של

בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 41530/12/2010



Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222091 מספר סימן

THE AMAZING WORLD OF GUMBALL

Owners

Name: Turner Entertainment Networks International 
Limited

Address: 16 Great Marlborough Street, London, Turner 
House, United Kingdom

Identification No.: 54917

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, aprons, trousers, pants, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, 
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, 
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, 
sun visors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, 
booties, slipper socks, swimwear, masquerade, fancy 
dress and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; all included in class 25.

ביגוד לגברים, נשים וילדים – דהיינו, חולצות, חולצות טי,
חולצות מיזע, סינרים, מכנסי גברים, מכנסיים, מכנסיים קצרים,

גופיות, ביגוד לגשם, סינרי בד לתינוקות, חצאיות, חולצות
נשים, שמלות, ביריות, סוודרים, ז'קטים, מעילים, מעילי גשם,
חליפות שלג, עניבות, חלוקים, כובעים, כובעי קסקט, מצחיות
שמש, חגורות, צעיפים, ביגוד ללינה, פיג'אמות, ביגוד תחתון
לנשים, ביגוד תחתון, מגפיים, נעליים, נעלי ספורט, סנדלים,
גרבי תינוקות, גרביים נגד החלקה, בגדי ים, בגדי תחפושת
לנשפי מסכות, נשפים והאלווין ומסכות הנמכרות בקשר לכך;

הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 41630/12/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222093 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 41 סוג: 41

Organization, production, management, arranging 
and hosting of events, conventions, workshops, 
exhibitions, lectures, seminars, training, competitions, 
performances and parties, all of these in the field of 
goods life, health and nutrition, care and spa, women 
and infants, sports and traveling, food and arts; all 
included in class 41.

ארגון, הפקה, ניהול, עריכה ואירוח של אירועים, כנסים,
סדנאות, תערוכות, הרצאות, סמינרים, הדרכות, תחרויות,
מופעים ומסיבות, כל אלה בתחום החיים הטובים, בריאות
ותזונה, טיפוח וספא, נשים ותינוקות, ספורט ונופש, מזון

ואומנות; הנכללים בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 41730/12/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222094 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Marketing, advertisement and sales promotion; retail 
sale services of pharmaceutical products, cosmetics, 
toilletries, perfumery, personal hygiene, paper and 
sanitation products, cleaning preparations and 
equipment, hair and care products, nutrition 
supplement substances, baby products, timepieces, 
glasses, underware, food and beverages products; 
pharmaceutical and pharmacies services; included in 
class 35.

שיווק, פרסום וקידום מכירות; שירותי מכירה קמעונאית של
מוצרי רוקחות, קוסמטיקה, טואלטיקה, בשמים, היגיינה אישית,
מוצרי נייר וסניטציה, חומרי ואביזרי ניקוי, מוצרי שיער וטיפוח,
תוספי מזון, מוצרים לתינוקות, שעונים, משקפיים, הלבשה
תחתונה, מוצרי מזון ושתייה; שירותי רוקחות ובתי מרקחת;

הנכללים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 41830/12/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222095 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Marketing, advertisement and sales promotion; retail 
sale services of pharmaceutical products, cosmetics, 
toilletries, perfumery, personal hygiene, paper and 
sanitation products, cleaning preparations and 
equipment, hair and care products, nutrition 
supplement substances, baby products, timepieces, 
glasses, underware, food and beverages products; 
pharmaceutical and pharmacies services; included in 
class 35.35.

שיווק, פרסום וקידום מכירות; שירותי מכירה קמעונאית של
מוצרי רוקחות, קוסמטיקה, טואלטיקה, בשמים, היגיינה אישית,
מוצרי נייר וסניטציה, חומרי ואביזרי ניקוי, מוצרי שיער וטיפוח,
תוספי מזון, מוצרים לתינוקות, שעונים, משקפיים, הלבשה
תחתונה, מוצרי מזון ושתייה; שירותי רוקחות ובתי מרקחת;

הנכללים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 41930/12/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222096 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 41 סוג: 41

Organization, production, management, arranging 
and hosting of events, conventions, workshops, 
exhibitions, lectures, seminars, training, competitions, 
performances and parties, all of these in the field of 
goods life, health and nutrition, care and spa, women 
and infants, sports and traveling, food and arts; all 
included in class 41.

ארגון, הפקה, ניהול, עריכה ואירוח של אירועים, כנסים,
סדנאות, תערוכות, הרצאות, סמינרים, הדרכות, תחרויות,
מופעים ומסיבות, כל אלה בתחום החיים הטובים, בריאות
ותזונה, טיפוח וספא, נשים ותינוקות, ספורט ונופש, מזון

ואומנות; הנכללים בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 42030/12/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222097 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Marketing, advertisement and sales promotion; retail 
sale services of pharmaceutical products, cosmetics, 
toilletries, perfumery, personal hygiene, paper and 
sanitation products, cleaning preparations and 
equipment, hair and care products, nutrition 
supplement substances, baby products, timepieces, 
glasses, underware, food and beverages products; 
pharmaceutical and pharmacies services; included in 
class 35.35.

שיווק, פרסום וקידום מכירות; שירותי מכירה קמעונאית של
מוצרי רוקחות, קוסמטיקה, טואלטיקה, בשמים, היגיינה אישית,
מוצרי נייר וסניטציה, חומרי ואביזרי ניקוי, מוצרי שיער וטיפוח,
תוספי מזון, מוצרים לתינוקות, שעונים, משקפיים, הלבשה
תחתונה, מוצרי מזון ושתייה; שירותי רוקחות ובתי מרקחת;

הנכללים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 42130/12/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222098 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 41 סוג: 41

Organization, production, management, arranging 
and hosting of events, conventions, workshops, 
exhibitions, lectures, seminars, training, competitions, 
performances and parties, all of these in the field of 
goods life, health and nutrition, care and spa, women 
and infants, sports and traveling, food and arts; all 
included in class 41.

ארגון, הפקה, ניהול, עריכה ואירוח של אירועים, כנסים,
סדנאות, תערוכות, הרצאות, סמינרים, הדרכות, תחרויות,
מופעים ומסיבות, כל אלה בתחום החיים הטובים, בריאות
ותזונה, טיפוח וספא, נשים ותינוקות, ספורט ונופש, מזון

ואומנות; הנכללים בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 42230/12/2010



Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222102 מספר סימן

Owners

Name: Eveready Battery Company, Inc.

Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.

Identification No.: 71

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Flashlights and lanterns; all included in class 11. פנסים ותאי אור; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 42330/12/2010



Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222107 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: FLISH IT'S MEAT LTD שם: פלייש זה בשר בע"מ

Address: 6 Rosovski Yosef Street, Petah Tikva, 49744, 
Israel

כתובת : רוזובסקי יוסף 6, פתח תקוה, 49744, ישראל

Identification No.: 514149137מספר זיהוי: 514149137

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats ; all 
included in class 29

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; ביצים, חלב ומוצרי חלב;
שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29

כ"ג טבת תשע"א - 42430/12/2010



Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222109 מספר סימן

IT'S UNIVERSAL

Owners

Name: MPEG LA, LLC

Address: 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, 
Greenwood Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 800067

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Offering intellectual property licenses and organizing 
multi-party intellectual property licensing programs 
for others; all included in class 45

שירותי רישוי קניין רוחני וארגון עבור אחרים של  תכניות רישוי
קניין רוחני לצדדים רבים; הנכללים כולם בסוג 45

כ"ג טבת תשע"א - 42530/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222111 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50,  ,ישראל38100חדרה , כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Retail and wholesale services; store services; 
advertising and management services; business 
management and operation; office functions; 
distribution services; import and traiding services; 
sale promotion services; business consulting 
services; business information services; public 
relations services; electronic commerce services; 
purchase and rental of advertising space; 
sponsorship services; direct mail advertising; all of 
the aforementioned services mainly related to 
cosmetic and perfumery preparations, detergents 
and cleaning preparations, pharmaceutical 
preparations, medicines, hormonal preparations, 
pharmaceutical preparations for preventing 
pregnancy, nutritional supplements, vitamins, 
minerals, dental preparations, medicated foodstuffs 
and beverages, dietetic products, apparatus and 
instruments used for surgery, medical and dental 
purposes; all included in class 35.

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

חסות; פרסום בדיוור ישיר; השירותים הנזכרים לעיל מתייחסים
בעיקרם למוצרי קוסמטיקה ובישום, דטרגנטים ומוצרי ניקוי,
תכשירי רוקחות, תרופות, תכשירים הורמונאליים, תכשירי
רוקחות למניעת הריון, תוספי תזונה, ויטמינים, מינרלים,
תכשירים דנטליים, מוצרי מזון ומשקה רפואיים, מוצרים
דיאטטיים, מוצרים והתקנים המשמשים בניתוח, ברפואה

וברפואת שיניים; כולם כלולים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 42630/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222112 מספר סימן

AGISTINA

אגיסטינה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשיטי קוסמטיקה; תרחיצים
לגוף ולשיער; קצפי אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים;
תחליבים; מלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטרשייב;
תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול
וטיפוח הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 42730/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222113 מספר סימן

AGISTINA

אגיסטינה

Ownersבעלים

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

Address:  ישראל51200, בני ברק, 29רחוב לח"י , כתובת : רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dermatological preparations; pharmaceutical and 
medical preparations for the treatment of hair loss; 
topical pharmaceutical and medicinal preparations; 
pharmaceutical and medicinal preparations for the 
treatment of thin and fine hair; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים ורוקחיים לטיפול בעור; תכשירים
תרופתיים ורוקחיים לטיפול בנשירת שיער; תכשירים תרופתיים
ורוקחיים טופיקליים; תכשירים תרופתיים ורוקחיים לטיפול

בשיער דליל ועדין; כולם כלולים בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 42830/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222114 מספר סימן

ATUSH

אתוש

Ownersבעלים

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

Address:  ישראל51200, בני ברק, 29רחוב לח"י , כתובת : רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשיטי קוסמטיקה; תרחיצים
לגוף ולשיער; קצפי אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים;
תחליבים; מלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטרשייב;
תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול
וטיפוח הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 42930/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222115 מספר סימן

ATUSH

אתוש

Ownersבעלים

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

Address:  ישראל51200, בני ברק, 29רחוב לח"י , כתובת : רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dermatological preparations; pharmaceutical and 
medical preparations for the treatment of hair loss; 
topical pharmaceutical and medicinal preparations; 
pharmaceutical and medicinal preparations for the 
treatment of thin and fine hair; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים ורוקחיים לטיפול בעור; תכשירים
תרופתיים ורוקחיים לטיפול בנשירת שיער; תכשירים תרופתיים
ורוקחיים טופיקליים; תכשירים תרופתיים ורוקחיים לטיפול

בשיער דליל ועדין; כולם כלולים בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 43030/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222116 מספר סימן

PROHAIR

פרוהייר

Ownersבעלים

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

Address:  ישראל51200, בני ברק, 29רחוב לח"י , כתובת : רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשיטי קוסמטיקה; תרחיצים
לגוף ולשיער; קצפי אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים;
תחליבים; מלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטרשייב;
תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול
וטיפוח הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 43130/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222117 מספר סימן

PROHAIR

פרוהייר

Ownersבעלים

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

Address:  ישראל51200, בני ברק, 29רחוב לח"י , כתובת : רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dermatological preparations; pharmaceutical and 
medical preparations for the treatment of hair loss; 
topical pharmaceutical and medicinal preparations; 
pharmaceutical and medicinal preparations for the 
treatment of thin and fine hair; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים ורוקחיים לטיפול בעור; תכשירים
תרופתיים ורוקחיים לטיפול בנשירת שיער; תכשירים תרופתיים
ורוקחיים טופיקליים; תכשירים תרופתיים ורוקחיים לטיפול

בשיער דליל ועדין; כולם כלולים בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 43230/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222131 מספר סימן

MOVISTAR

Owners

Name: TELEFONICA, S.A.

Address: Gran Via, 28, 28013 Madrid, 28013, Spain

Identification No.: 800436

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Services of promotion and advertising and services 
of help in the exploitation or management of 
commercial or industrial companies; services of retail 
sale and services of retail sale through world I.T; 
networks, electronic trade and sale through internet 
of products related with telecommunication and 
multimedia products; all included in class 35.

שירותים של קידום ופרסום ושירותי עזר בניצול או בניהול
חברות מסחריות או תעשייתיות; שירותי מכירה קמעונאית
(IT) ושירותי מכירה קמעונאית דרך רשתות טכנולוגיית מידע
עולמיות; מסחר ומכירה אלקטרוניים דרך אינטרנט של מוצרים
הקשורים למוצרי תקשורת רחק ומולטימדיה; הכל כלול בסוג

.35

כ"ג טבת תשע"א - 43330/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222133 מספר סימן

MOVISTAR

Owners

Name: TELEFONICA, S.A.

Address: Gran Via, 28, 28013 Madrid, 28013, Spain

Identification No.: 800436

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Services of telecommunication, telecommunication 
through telephones and mobile telephones, 
telecommunication via satellite, electronic 
transmission of data, images, sounds, messages and 
documents through computer terminals, telephone 
and mobile telephone systems, service of electronic 
mail, rent of telecommunication equipment, audio 
and video conference, services of videotext and 
teletext; all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק, תקשורת רחק דרך טלפונים וטלפונים
ניידים, תקשורת רחק דרך לווין, שידור אלקטרוני של מידע,

תמונות, צלילים, הודעות ומסמכים דרך מסופי מחשב ומערכות
טלפון וטלפון נייד, שירותי דואר אלקטרוני, שכירות ציוד

תקשורת רחק, ועידות קוליות ווידאו, שירותי וידאו-טקסט או
טלטקסט; הכל כלול בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 43430/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222134 מספר סימן

ABSORV

Owners

Name: Zeus Industrial Products, Inc.

Address: Orangeburg, South Carolina, U.S.A.

Identification No.: 65513

(New Jersey 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bioabsorbable polymeric material in extruded form 
for use in medical and pharmaceutical fields; 
included in class 1.

חומר פולימרי נספג בצורה משוחלת לשימוש בתחומי הרפואה
והרוקחות; נכלל 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., 06/01/2009, No. 77643806 ארה"ב, 06/01/2009, מספר 77643806

Class: 17 סוג: 17

כ"ג טבת תשע"א - 43530/12/2010



Application Date 07/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222135 מספר סימן

AEOS

Owners

Name: Zeus Industrial Products, Inc.

Address: Orangeburg, South Carolina, U.S.A.

Identification No.: 65513

(New Jersey 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Polymeric material in extruded form for use in 
manufacture; included in class 1.

חומר פולימרי בצורה מושחלת לשימוש בייצור; הנכלל 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., 06/01/2009, No. 77643803 ארה"ב, 06/01/2009, מספר 77643803

Class: 17 סוג: 17

כ"ג טבת תשע"א - 43630/12/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222136 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: RAED ARAFEH שם: ראיד ערפה

Address: כתובת : אזור התעשייה עטרות, ת.ד. 14587, ירושלים, ישראל

Identification No.: 969260199מספר זיהוי: 969260199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sami Daka

Address: Harav Kuk 8, P.O.B. 327, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: סאמי דקה, עו"ד

כתובת : הרב קוק 8, ת.ד. 327, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

First qnallty charcoals for incersing & nargiles use; 
included in class 34.

גחלים באיכות גבוהה מתובלים בריח של קטורת; נכלל בסוג
.34

כ"ג טבת תשע"א - 43730/12/2010



Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222137 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: RAED ARAFEH שם: ראיד ערפה

Address: אזור התעשייה עטרות, P.O.B. 14587, ירושלים,
ישראל

כתובת : אזור התעשייה עטרות, ת.ד. 14587, ירושלים, ישראל

Identification No.: 969260199מספר זיהוי: 969260199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sami Daka

Address: Harav Kuk 8, P.O.B. 327, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: סאמי דקה, עו"ד

כתובת : הרב קוק 8, ת.ד. 327, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

First qnallty charcoals for incersing & nargiles use; 
included in class 34.

גחלים באיכות גבוהה לשימוש בנרגילה; נכלל בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 43830/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222143 מספר סימן

YES TO BABY CARROTS

Ownersבעלים

Name: YES TO LTD. שם: יס טו בע"מ

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

Identification No.: 513870246מספר זיהוי: 513870246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to 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 this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CARROTS separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה
CARROTS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical purposes; insect 
repellants; medicated diaper creams; food for babies; 
all the aforesaid goods being for the care of babies, 
toddlers and/or children, and including carrots, carrot 
juice, carrot extracts, carrot seed extracts and/or 
ingredients otherwise derived from carrots or carrot 
seeds; all included in Class 05.

תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; חומר דוחה חרקים; קרמים
רפואיים לטיפול בפצעי חיתולים; מזון לתינוקות; כל הסחורות
האמורות עבור טיפול בתינוקות, פעוטות ו/או ילדים, וכוללות
גזר, מיץ גזר, תמציות גזר, תמציות זרעי גזר ו/או מרכיבים
אחרים המופקים מגזר או זרעי גזר; הנכללים כולם בסוג 05.

כ"ג טבת תשע"א - 43930/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222144 מספר סימן

YES TO BABY CARROTS

Ownersבעלים

Name: YES TO LTD. שם: יס טו בע"מ

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

Identification No.: 513870246מספר זיהוי: 513870246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; in particular, for 
babies, toddlers and/or children; all included in Class 
25.

דברי הלבשה; דברי הנעלה; כיסויי ראש; במיוחד, עבור
תינוקות, פעוטות ו/או ילדים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 44030/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222145 מספר סימן

YES TO BABY CARROTS

Ownersבעלים

Name: YES TO LTD. שם: יס טו בע"מ

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

Identification No.: 513870246מספר זיהוי: 513870246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to 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 this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CARROTS separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה
CARROTS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; non-medicated bath preparations; 
cleansing preparations for dual-purpose use as body 
washes and shampoos, including lotions, liquids, gels 
and/or foams; bubble bath; bath oils; hydrating bath 
oils; nappy creams (diaper creams); body lotions; 
sunscreens and sunscreen preparations; baby wipes; 
non-medicated preparations for infant care including 
creams, lotions, gels and/or oils; all the aforesaid 
goods being for the care of babies, toddlers and/or 
children, and including carrots, carrot juice, carrot 
extracts, carrot seed extracts and/or ingredients 
otherwise derived from carrots or carrot seeds; all 
included in Class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים
לשיער; משחות שיניים; תכשירים לא-רפואיים לאמבט; תכשירי

ניקוי לשימוש דו-תכליתי כתרחיצי גוף ושמפו, הכוללים
תחליבים, נוזלים, ג'לים ו/או קצפים; קצף אמבט; שמנים
לאמבט; שמנים מלחלחים לאמבט; קרמים לטיפול בפצעי

חיתולים; תחליבי גוף; קרמי שיזוף ותכשירים להגנה מקרינת
השמש; מגבונים לתינוקות; תכשירים לא-רפואיים לטיפול
בתינוקות הכוללים קרמים, תחליבים, ג'לים ו/או שמנים; כל

הסחורות האמורות עבור טיפול בתינוקות, פעוטות ו/או ילדים,
וכוללות גזר, מיץ גזר, תמציות גזר, תמציות זרעי גזר ו/או
מרכיבים אחרים המופקים מגזר או זרעי גזר; הנכללים כולם

בסוג 03.

כ"ג טבת תשע"א - 44130/12/2010



Application Date 17/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222147 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, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressing; material for 
stopping teeth, dental wax; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, תכשירים וטרינריים וסניטריים; חומרים
דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;

אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה
המשמשת לריפוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 44230/12/2010



Application Date 17/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222148 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 
erythropoietin; all included in class 5.

תכשירי רוקחות המכילים אריתרופויאטין; הנכללים כולם בסוג
.5

כ"ג טבת תשע"א - 44330/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222158 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 44430/12/2010



Communication and telecommunication electrical and
electronic apparatus and  instruments, including
paging, radio-paging and radio-telephone apparatus
and instruments, wire and wireless telephones,
mobile telephones and cell phones, videophones,
public telephones and telephone booths, telephone
accessories, telephone adapters, satellite
transmitters and receivers, aerials; modems;
electronic systems for detecting positions and
navigation apparatus and electronic instruments;
telephone exchange units even with automatic call
distribution and voice command apparatus,
telephone switchboards, cabinets for telephone
apparatus, supports for telephone apparatus;
telephone cables including fibre optic cables;
connectors, telephone and data jacks and plugs;
telephone hardware and software including
integrated circuits and optical components; hardware
and software required for managing telephone traffic
and for access to worldwide  computer
telecommunication network; digital telephone
platforms and related software. Apparatus for
conducting, switching, transforming, accumulating
regulating or controlling electricity, including power
supplies, batteries, battery chargers, uninterruptible
power supply and systems, electrical cables.
Electronic apparatus and instruments for processing,
recording, storing, transmitting, recovering and
receiving data, sounds, images, including
multifunctional systems; telephone and radio
apparatus and instruments video cameras, television
cameras, microphones, sound diffusers; kits for
processing information and electronic processers
including computers, personal computers, laptops,
mini computers, computer accessories, monitors and
multifunctional printers for computers, computer
peripherals, storage disks and systems; circuits and
printed circuit boards; holograms; digital identification
systems, including badges and magnetic or
electronic cards; home automation apparatus and
devices; computer software; software for
telecommunication systems, management of
computer networks, management of
telecommunication systems and computer networks;
internet platform software. Automatic dispensers and
mechanisms for payment apparatus including
electronic payment systems also through telephones
or telecommunication devices, credit cards, magnetic
or electronic cards including prepaid cards to be used
with telephones; cash registers, calculating
machines, all included in class 9.

מתקני ומכשירי תקשורת ותקשורת רחק חשמליים
ואלקטרוניים, לרבות מזמנים, מזמני-רדיו ומתקני ומכשירי
טלפון רדיו, טלפונים חוטיים ואלחוטיים, טלפונים ניידים

וטלפונים סלולאריים, טלפוני וידאו, טלפונים ציבוריים ותאי
טלפון, אביזרי טלפון, מתאמי טלפון, משדרי ומקלטי לווין,

אנטנות; מודמים; מערכות אלקטרוניות לגילוי מיקומים ומתקני
ניווט ומכשירים אלקטרוניים; יחידות חילופי טלפון אפילו עם
מערכת ניתוב שיחות אוטומטית ומתקני פקודת קול, לוחות
בקרת טלפון, ארונות למתקני טלפון, תמיכות למתקני טלפון;
כבלי טלפון לרבות כבלי סיב אופטי; מקשרים, מחברי ופקקי
טלפון ומידע; חומרת ותוכנת טלפון הכוללת מעגלים משולבים
ומרכיבים אופטיים; חומרה ותוכנה הדרושות עבור ניהול תנועת
טלפון ועבור גישה לרשת מחשבים תקשורת רחק חובקת עולם;
פלטפורמות טלפון דיגיטלי ותוכנה קשורה.  מתקנים לניהול,
החלפה, שינוי, צבירה וויסות או שליטה בחשמל, לרבות מלאי

כוח, סוללות, מטעני סוללות, מערכות ואספקת כוח ללא
הפסקה, כבלים חשמליים. מתקנים ומכשירים אלקטרוניים

לעיבוד, הקלטה, אחסון, שידור, אישוש וקבלת מידע, צלילים,
תמונות, לרבות מערכות רב-תכליתיות; מתקני ומכשירי רדיו
וטלפון מצלמות וידאו, מצלמות טלוויזיה, מיקרופונים, מפיצי
קול; ערכות לעיבוד מידע ומעבדים אלקטרוניים לרבות

מחשבים, מחשבים אישיים, מחשבים נישאים, מחשבים קטנים,
אביזרי מחשב, צגים ומדפסות רב-תכליתיות עבור מחשבים,
ציוד היקפי למחשב, תקליטורי ומערכות אחסון; מעגלים ולוחות
מעגלים מודפסים; הולוגרמות; מערכות זיהוי דיגיטליות, לרבות
תגים וכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים; מתקני ומכשירי מיכון
בית; תוכנת מחשב; תוכנה עבור מערכות טלקומוניקציה, ניהול
רשתות מחשב, ניהול מערכות תקשורת רחק ורשתות מחשב,
תוכנת פלטפורמת אינטרנט. מנפקים אוטומטים ומנגנונים

למתקני תשלום הכוללים מערכת תשלום אלקטרונית גם דרך
טלפונים או מתקני תקשורת רחק, כרטיסי אשראי, כרטיסים
מגנטיים או אלקטרוניים הכוללים כרטיסי תשלום מראש

לשימוש עם טלפונים; קופות רושמות, מכונות חישוב; הכל כלול
בסוג 9.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/07/2009, No. MI2009C006982 MI2009C006982 איטליה, 03/07/2009, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 44530/12/2010



Owners

Name: TELECOM ITALIA S.p.A.

Address: Piazza degli Affari 2, Milano, Italy

Identification No.: 60835

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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 טבת תשע"א - 44630/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222159 מספר סימן

Owners

Name: TELECOM ITALIA S.p.A.

Address: Piazza degli Affari 2, Milano, Italy

Identification No.: 60835

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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 ; all included in class 38 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)

Italy, 03/07/2009, No. MI2009C006982 MI2009C006982 איטליה, 03/07/2009, מספר

Class: 38 סוג: 38

כ"ג טבת תשע"א - 44730/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222175 מספר סימן

Owners

Name: Thai Atlas Global Food Co., Ltd.

Address: 37 Moo 1, Thakham, Sampran, Nakhonpathom 
73110, 73110, Thailand

Identification No.: 800439

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Coffee, coffee-based beverages, cocoa, cocoa-
based beverages, coffee flavorings, unroasted 
coffee, artificial coffee, condiments, confectionery, 
tea, tea-based beverages; all included in class 30.

קפה, משקאות מבוססי קפה, קקאו, משקאות מבוססי קקאו,
חומרי טעם לקפה, קפה שאינו קלוי, קפה מלאכותי, תבלינים,
ממתקים, תה, משקאות מבוססי תה; הכל כלול בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 44830/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222180 מספר סימן

Owners

Name: Zhongshan Broad-ocean Motor Co., Ltd.

Address: The Third Industrial District, Sha Lang, West 
District, Zhongshan City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 800444

Zhongshan Broad-ocean Motor Co., Ltd.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric motors for machines, namely, electric motors 
for clothes washing machines, electric motors for 
laundry dryers, electric motors for extractor hoods, 
electric motors for bread machines; electric motors 
for heating, ventilating and air conditioning systems; 
electric motors for exercising machines; motors for 
pumps; motors for garage entrance doors; 
generators of electricity; all included in class 7.

מנועים חשמליים למכונות, בפרט, מנועים חשמליים למכונות
כביסה, מנועים חשמליים למייבשי בגדים, מנועים חשמליים

למתקני מיצוי מכסים, מנועים חשמליים למכונות לאפיית לחם;
מנועים חשמליים למערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר; מנועים
חשמליים למכשירי כושר; מנועים למשאבות; מנועים לשערי
כניסה לחניונים; גנרטורים המייצרים חשמל; הנכללים כולם

בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 44930/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222181 מספר סימן

MINDIKO

Ownersבעלים

Name: Neuro - Technology Solutions Ltd. שם: פתרונות נוירו - טכנולוגים בע"מ

Address: 24, Kfar Mordechai, 76854, Israel כתובת : 24, כפר מרדכי, 76854, ישראל

Identification No.: 514105287מספר זיהוי: 514105287

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Giving a possibility of temporary use of software, 
namely, online software application for diagnostics, 
testing, evaluation, assessment, monitoring, 
documentation, training, developing and improving of 
cognitive, behavioral and learning skills; all for clinical 
and clinical research purposes; all included in class 
44.

מתן אפשרות לשימוש זמני בתוכנה, דהיינו, אפליקציית תוכנה
מקוונת לאבחון, בחינה, הערכה, אמידה, פיקוח, תיעוד, אימון,
פיתוח ושיפור של כישורים קוגניטיביים, התנהגותיים וכישורי
למידה; הכל למטרות קליניות ושל מחקר קליני; הנכללים כולם

בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 45030/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222182 מספר סימן

ISUS

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring, 
lifesaving and teaching apparatus und instruments, 
namely cables for electrical or optical signal 
transmission, electronic event recorders, electronic 
periscope control apparatus, command and weapons 
control systems on vessels comprising surveillance 
sensors for airspace and sea areas, computer 
networking hardware and software for data 
transmission and data distribution, computers, 
operating software, electro mechanical controls, 
video display screens; nautical apparatus und 
instruments, in particular navigation and control 
systems for vessels, apparatus and instruments for 
conveying, distributing, transforming, storing, 
regulating or controlling electric current; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; blank magnetic data carriers; recording 
disks; data processing equipment and computers; 
acoustic echo sounders for range measurement in 
water; acoustic fish finding units, multihydrophone 
listening devices, acoustic locating and control units, 
in particular mine hunting systems; units for 
underwater telephony; radar apparatus, anti-collision 
units, radiolocation units, signal devices for 
electromagnetic waves; telephone connection units, 
telephone answering machines, telephone logging 
units, radiotelephones; telephone transmitters; ship-
handling simulators, firing simulators, combat training 
simulators, navigational training simulators, visual 
systems for simulators; locating units for automatic 
target acquisition, target tracking, target classification 
and target engagement; sonar equipment and parts 
thereof on surface and underwater vessels for 
weapon control, in particular of underwater propelled 
guided vehicles; command and weapon control 
systems on surface and underwater vessels, namely 
signal processing units consisting of surveillance 
sensors for air space and sea areas; image 
compilers, data processing units, in particular 
monitors and interface units for the connection of 
effectors; all included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, מחקריים, לצילום, סינמטוגרפיים,
אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, בדיקה (פיקוח), הצלת
חיים והוראה, דהיינו כבלים לשידור איתות אלקטרי או אופטי,

מקליטי אירועים אלקטרוניים, מכשירי בקרה לפריסקופ
אלקטרוני, מערכות בקרת פיקוד ונשקים על כלי שיט הכוללים
חיישני פיקוח לאזורים אוויריים וימיים, חומרה ותוכנת מחשב
ברשת לשידור מידע והפצת מידע, מחשבים, תוכנת הפעלה,
לוחות בקרה אלקטרו-מכניים, מסכי צג ווידאו; מכשירים וכלים
ימיים, במיוחד מערכות ניווט ובקרה לכלי שיט, מכשירים וכלים
להעברה, חלוקה, המרה, אחסון, וויסות או בקרה של זרם
חשמלי; מכשירים להקלטה, העברה או שחזור של קול או

בבואות; נשאי נתונים מגנטיים ריקיים; דיסקים להקלטה; ציוד
לעיבוד נתונים ומחשבים; גשושי הד אקוסטיים למדידת טווח

במים; יחידות מציאת דגים אקוסטיים, התקני שמיעה
מולטיהידרופוניים, יחידות איתור ובקרה אקוסטיים, במיוחד
מערכות ציד מוקשים; יחידות לטלפוניה תת-ימית; מכשירי
ראדאר, יחידות נגד-התנגשות, יחידות רדיו-מיקום, התקני
איתות לגלים אלקטרומגנטיים; יחידות חיבור טלפון, משיבוני
טלפון, יחידות רישום לטלפון, רדיוטלפונים; משדרי טלפון;
סימולטורים לימאות, סימולטורים לירי, סימולטורים לאימון

קרבי, סימולטורים לאימון בניווט, מערכות וויזואליות
לסימולטורים; יחידות איתור לרכישת מטרה אוטומטית, מעקב

מטרה, סיווג מטרה ויצירת מגע עם המטרה; ציוד סונאר
וחלקים ממנו על כלי שיט מעל פני המים ותת-ימיים לבקרת

נשק, במיוחד כלי רכב מונעים מונחים תת-ימיים; מערכות פיקוד
ובקרת נשק על כלי שיט מעל פני המים ותת-ימיים, דהיינו

יחידות עיבוד אותות המורכבות מחיישני השגחה למרחב אווירי
ואזורים ימיים; אוספי בבואות, יחידות עיבוד נתונים, במיוחד
צגים ויחידות ממשק לחיבור של מפעילים; הנכללים כולם בסוג

.9

כ"ג טבת תשע"א - 45130/12/2010



Owners

Name: ATLAS ELEKTRONIK GMBH

Address: BREMEN, Germany

Identification No.: 18749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 טבת תשע"א - 45230/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222184 מספר סימן

MINDIKO

Ownersבעלים

Name: Neuro - Technology Solutions Ltd. שם: פתרונות נוירו - טכנולוגים בע"מ

Address: 24, Kfar Mordechai, 76854, Israel כתובת : 24, כפר מרדכי, 76854, ישראל

Identification No.: 514105287מספר זיהוי: 514105287

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Giving a possibility of temporary use of software, 
namely, online software application for diagnostics, 
testing, evaluation, assessment, monitoring, 
documentation, training, developing and improving of 
cognitive, behavioral and learning skills; all for clinical 
and clinical research purposes; all included in class 
44.

מתן אפשרות לשימוש זמני בתוכנה, דהיינו, אפליקציית תוכנה
מקוונת לאבחון, בחינה, הערכה, אמידה, פיקוח, תיעוד, אימון,
פיתוח ושיפור של כישורים קוגניטיביים, התנהגותיים וכישורי
למידה; הכל למטרות קליניות ושל מחקר קליני; הנכללים כולם

בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 45330/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222188 מספר סימן

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

Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty 
care preparations, skin creams in liquid and in solid 
form, deodorants for personal use, cosmetic foam 
bath preparations and shower gels, cosmetic 
preparations for hair care and hair treatment; non-
medicinal toothpastes and mouthwashes; all included 
in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תכשירי טיפוח גוף ויופי,
קרמי עור בצורה נוזלית ומוצקה, דאודורנטים לשימוש אישי,
תכשירי קצף אמבט וג'לים למקלחת קוסמטיים, תכשירים
קוסמטיים לטיפוח שיער ולטיפול בשיער; משחות שיניים
ושטיפות פה לא תרופתיות; 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, 28/01/2009, No. 302009005564 גרמניה, 28/01/2009, מספר 302009005564

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 45430/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222189 מספר סימן

EFRACEA

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

Pharmaceutical and medicinal preparations for the 
treatment of rosacea; all included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים לטיפול בחזזית ורודה; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 45530/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222191 מספר סימן

EcoSilence Drive

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electric kitchen machines and apparatus, including 
mincing machines, mixing and kneading machines, 
fruit pressing machines, juice extractors, juice 
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor
-driven tools, motors (except for land vehicles), 
electric can openers, knife sharpeners as well as 
machines and devices for the preparation of 
beverages and/or food, pumps for dispensing cooled 
beverages, for use in combination with appliances for 
cooling of beverages; electric waste disposal units, 
namely waste masticators and compressors; 
dishwashers; electric machines and appliances for 
treating laundry and clothing, including washing 
machines, spin driers, laundry presses, ironing 
machines (included in this class); electric cleaning 
apparatus for household use, including window 
cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum 
cleaners; wet and dry vacuum cleaners; parts for the 
aforementioned goods, included in this class; in 
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter 
bags, all for vacuum cleaners; all included in class 7.

מכונות ומכשירים חשמליים לבית ולמטבח (הנכללים בסוג זה),
במיוחד מכונות ומכשירי מטבח חשמליים, כולל מכונות חיתוך,

מכונות ערבוב ולישה, מכונות מעיכת פירות, סוחטי מיץ,
צנטריפוגות מיץ, מטחנות, מכונות פריסה, כלים חשמליים מונעי
-מנועים, מנועים (למעט לכלי רכב יבשתיים), פותחני קופסאות
חשמליים, משחיזי סכינים כמו גם מכונות והתקנים להכנת
משקאות ו/או אוכל, משאבות להנפקת משקאות מקוררים,
לשימוש בשילוב עם מתקנים לקירור משקאות; יחידות

חשמליות לסילוק אשפה, דהיינו טוחני ומדחסי אשפה; מדיחי
כלים; מכונות ומתקנים חשמליים לטיפול בכביסה ובגדים, כולל

מכונות כביסה, מייבשים, מכבשי כביסה, מכונות גיהוץ
(הנכללים בסוג זה); מכשירי ניקוי חשמליים לשימוש ביתי, כולל
התקני ניקוי חלונות והתקני ניקוי נעליים, שואבי אבק; שואבי
אבק רטובים ויבשים; חלקים לסחורות הנזכרות לעיל, הנכללים
בסוג זה; במיוחד זרנוקים, צינורות, מסנני אבק ושקיות לסינון

אבק, כולם לשואבי אבק; 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)

Germany, 20/02/2009, No. 302009012059 גרמניה, 20/02/2009, מספר 302009012059

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 45630/12/2010



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

כ"ג טבת תשע"א - 45730/12/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222192 מספר סימן

COLOR TECH

Owners

Name: COTRIL S.p.A.

Address: Via Trento, 69, 20021 Ospiate di Bollate 
(Milano), Italy

Identification No.: 70525

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for hair care and treatment; hair care 
creams and conditioners; hair spray; hair waves; hair 
colorants; hair dyes; hair lotions; waving preparations 
for hair and hair-set; hair styling preparations; 
smoothing preparations for hair; bleaching 
preparations for hair; hair mousse; hair gel; hair 
shampoos; soaps and detergents for the skin and the 
scalp; cosmetics; face creams; body creams; bath 
foams; detergents; body lotions; lip-glosses; goods 
for the protection of the lips; all included in class 3.

תכשירים עבור שמירת וטיפול השיער; קרמים ומרככים
לשמירת השיער; תרסיס שיער; שעווה לשיער; מגווני שיער;
צבעני שיער; תרחיצי שיער; תכשירי סילסול עבור השיער

וסידור שיער; תכשירי עיצוב שיער; תכשירי ריכוך עבור שיער;
תכשירי הלבנה עבור שיער; מוס לשיער; ג'ל לשיער; שמפו
לשיער; סבונים ודטרגנטים עבור העור והקפקפת; תכשירי
קוזמטיקה; קרמים לפנים; קרמים לגוף; קצפי אמבט;
דטרגנטים; תרחיצי גוף; מבריקי שפה; מוצרים להגנת

השפתיים; כולם כלולים בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 45830/12/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222193 מספר סימן

PH MED

Owners

Name: COTRIL S.p.A.

Address: Via Trento, 69, 20021 Ospiate di Bollate 
(Milano), Italy

Identification No.: 70525

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for hair care and treatment; hair care 
creams and conditioners; hair spray; hair waves; hair 
colorants; hair dyes; hair lotions; waving preparations 
for hair and hair-set; hair styling preparations; 
smoothing preparations for hair; bleaching 
preparations for hair; hair mousse; hair gel; hair 
shampoos; soaps and detergents for the skin and the 
scalp; cosmetics; face creams; body creams; bath 
foams; detergents; body lotions; lip-glosses; goods 
for the protection of the lips; all included in class 3.

תכשירים עבור שמירת וטיפול השיער; קרמיo ומרככים
לשמירת השיער; תרסיס שיער; שעווה לשיער; מגווני שיער;
צבעני שיער; תרחיצי שיער; תכשירי סילסול עבור השיער

וסידור שיער; תכשירי עיצוב שיער; תכשירי ריכוך עבור שיער;
תכשירי הלבנה עבור שיער; מוס לשיער; ג'ל לשיער; שמפו
לשיער; סבונים ודטרגנטים עבור העור והקפקפת; תכשירי
קוזמטיקה; קרמים לפנים; קרמים לגוף; קצפי אמבט;
דטרגנטים; תרחיצי גוף; מבריקי שפה; מוצרים להגנת

השפתיים; כולם כלולים בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 45930/12/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222197 מספר סימן

TECHNICOLOR

Owners

Name: COTRIL S.p.A.

Address: Via Trento, 69, 20021 Ospiate di Bollate 
(Milano), Italy

Identification No.: 70525

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for hair care and treatment; hair care 
creams and conditioners; hair spray; hair waves; hair 
colorants; hair dyes; hair lotions; waving preparations 
for hair and hair-set; hair styling preparations; 
smoothing preparations for hair; bleaching 
preparations for hair; hair mousse; hair gel; hair 
shampoos; soaps and detergents for the skin and the 
scalp; cosmetics; face creams; body creams; bath 
foams; detergents; body lotions; lip-glosses; goods 
for the protection of the lips; all included in class 3.

תכשירים עבור שמירת וטיפול השיער; קרמים ומרככים
לשמירת השיער; תרסיס שיער; שעווה לשיער; מגווני שיער;
צבעני שיער; תרחיצי שיער; תכשירי סילסול עבור השיער

וסידור שיער; תכשירי עיצוב שיער; תכשירי ריכוך עבור שיער;
תכשירי הלבנה עבור שיער; מוס לשיער; ג'ל לשיער; שמפו
לשיער; סבונים ודטרגנטים עבור העור והקפקפת; תכשירי
קוזמטיקה; קרמים לפנים; קרמים לגוף; קצפי אמבט;
דטרגנטים; תרחיצי גוף; מבריקי שפה; מוצרים להגנת

השפתיים; כולם כלולים בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 46030/12/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222198 מספר סימן

Owners

Name: PROMETEIA ASSOCIAZIONE PER LE 
PREVISIONI ECONOMETRICHE

Address: Via G. Marconi, 43, 40122 Bologna (BO), Italy

Identification No.: 70526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Economic researches; marketing researches and 
forecasts; economic analysis; management and 
compilation of mathematical and statistic data, 
executive consultancy; advertising, business 
management, business administration; financial and 
economic consulting services; consultancy for 
business organization; organization of meetings and 
events for advertisement and commercial purposes; 
market studies; business surveys, gathering of data 
in a central data storage; management of data 
storage; evaluation and definition of economic and 
financial indicators; surveys and evaluation of public 
and private enterprises; planning and study of 
economic and organizational strategies for 
institutions, public enterprises, authorities or 
companies; processing data; services of processing 
data and administrative procedures; all included in 
class 35.

מחקרים כלכליים; מחקרי ותחזיות שיווק; אבחון כלכלי; ניהול
ואיסוף של נתונים מתמטיים וסטטיסטיים, יעוץ ביצועי; פרסום,
ניהול עסקי, אדמינסטרציה עסקית; שירותי יעוץ בתחומיים

כספיים וכלכליים; יעוץ עבור ארגונים עסקיים; ארגון של פגישות
וארועים עבור פרסום ומטרות מסחריות; לימודי שיווק מחקרים
עסקיים, איסוף של נתונים במאגר נתונים מרכזי; ניהול של

מאגר נתונים; הערכה והגדרה של סממנים כלכליים ופיננסים;
מחקרים והערכה של חברות ציבוריות ופרטיות; תכנון ולימוד
של אסטרטגיות כלכליות וניהוליות עבור מוסדות, חברות

ציבוריות, רשויות או חברות עיבוד נתונים; שירותים של עיבוד
נתונים ותהליכים אדמניסטרטיביים; כולם כלולים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 46130/12/2010



Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222199 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; gathering, permutation and placement 
of public and private stocks, shares and bonds; 
gathering of shares in Italian and foreign enterprises, 
companies, authorities, syndicates and associations 
on behalf of third parties; services of brokering of 
shares, bonds and in the insurance field; factoring 
services; services rendered in connection with credit 
cards and debit cards; financial loans; brokering 
services; investment of capitals and funds; financial 
trading rendered also via the Internet; financial 
information regarding insurance, funds 
accumulations, security deposits, financial 
operations; business and banking services; 
consultancy and information in the financial and 
insurance field; financial and fiscal evaluations 
regarding insurance, banks and real estates; financial 
analysis; real estates and fiscal evaluations; funds 
accumulation and investments; services of brokering 
and stock exchange quotations; financial services of 
loan and mortgage; loans with security; credit 
recovery services; credit institutions; management of 
funds and assets; real estate management; financial 
consultancy; financial plannings; gathering of funds 
and fundings; planning and study of financial 
strategies for institutions, public enterprises, 
authorities or companies; all included in class 36.

ביטוח; עסקי פיננסים; עסקי כספים; עסקי נדל"ן; איסוף
פרמוטציה וסידור של מניות, הון מניות ואגרות חוב ציבוריים
ופרטיים, איסוף של מניות בגופים, חברות, רשויות, סינדיקטים
ושותפויות איטלקיות וזרות מטעם צדדים שלישיים; שירותים
של תיווך מניות, אגרות חוב ובתחום של ביטוח; שירותי

עמילות; שירותים הניתנים בקשר עם כרטיסי אשראי וכרטיסי
חיוב; הלוואות פיננסיות; שירותי תיווך; השקעה של הון וקרנות;
מסחר פיננסי הניתן גם באמצעות האינטרנט; מידע פיננסי
בנוגע לביטוח, צבירת קרנות, הפקדת בטחון, פעילויות

פיננסיות; שירותי עסקים ובנקאות; יעוץ ומידע בתחום הפיננסי
והביטוח; הערכות פיננסיות ופיסיקליות בנוגע לביטוח, בנקים
ונדל"ן אבחון פיננסי; הערכות נדל"ן והערכות פיסיקליות; צבירת

והשקעות הון; שירותים של תיווך והערכות מסחר במניות;
שירותים פיננסיים של הלוואות ומשכנתאות; הלוואות בעלות

בטחון; שירותי קבלה מחדש של אשראי; מוסדות אשראי; ניהול
של הון ונכסים; ניהול נדל"ן; יעוץ פיננסי; תכנון פיננסי; איסוף
של קרנות ומקורות הון; תכנון ולימוד של אסטרטגיות פיננסיות
עבור מוסדות, גופים ציבוריים, רשויות או חברות; כולם כלולים

בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 46230/12/2010



Owners

Name: PROMETEIA ASSOCIAZIONE PER LE 
PREVISIONI ECONOMETRICHE

Address: Via G. Marconi, 43, 40122 Bologna (BO), Italy

Identification No.: 70526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

כ"ג טבת תשע"א - 46330/12/2010



Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222203 מספר סימן

Owners

Name: HOYA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 6054

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: 10 סוג: 10

Surgical, medical, ophthalmic, dental and veterinary 
apparatus and instruments; orthopedic articles; 
suture materials; endoscopic equipments included in 
this class; endoscopes; endoscopy cameras; 
endoscopic ultrasound devices; lights sources and 
lamps for use during endoscopy; microscopes for 
surgical operations; artificial bones, artificial tooth 
roots, artificial ossicles, artificial joints, artificial 
approaches, material for bone grafts; ultrasound 
diagnostic devices; intraocular lenses for surgical 
implantation; lasers for medical and dental purposes; 
ophthalmological instruments; ophthalmic testing 
instruments; all goods included in class10.

מתקן ומכשירים כירורגיים, רפואיים, לעיניים, דנטלי ווטרינרי;
פריטי אורטופדיה; חומרי איחוי; ציוד אנדוסקופי; אנדוסקופים
ומצלמות צילום חללים; התקני אולטרה סאונד אנדוסקופיים;
מקור אורות ומנורות עבור השימוש במהלך צילום חללים;
מיקרוסקופים עבור ניתוחים כירורגיים; עצמות מלאכותיות,

שורשים מלאכותיים של שן, עצמות קטנות מלאכותיות, מפרקים
מלאכותיים, גישה מלאכותית, חומרים עבור הרכבת עצמות;
התקני אולטרה סאונד מאבחנים; עדשות תוך עיניות עבור
השתלה כירורגית; לייזרים עבור מטרות רפואיות ודנטליות;
מכשירי עיניים; מכשירי בדיקה לעיניים; כל הסחורות נכללות

בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 46430/12/2010



Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222218 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DAY TRADE COMPANY (AGAMI-MAIL) LTD. שם: דיי טרייד קומפני (אגמי-מייל) בע"מ

Address: כתובת : גבע 12, גבעתים, 53315, ישראל

Identification No.: 514282755מספר זיהוי: 514282755

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: 41 סוג: 41

Teaching, coaching, instructing, guidance and 
courses in the subject of daily trade in the U.S. stock 
exchange and auxiliary services in the said field 
including virtual chamber, all included in class 41.

הוראה, אימון, קורסים והנחייה בנושא מסחר יומי בבורסה
בארה"ב ושרותים נלווים בתחום לרבות חדר וירטואלי; הנכללים

כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 46530/12/2010



Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222274 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hitouch Ltd שם: הייטאצ' בע"מ

Address: 16 Galgalei Haplada Str. Industrial Area, 
Herzelia Pituach, Israel

כתובת : רחוב גלגלי הפלדה 16 איזור התעשיה, הרצליה פיתוח,
ישראל

Identification No.: 511213977מספר זיהוי: 511213977

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aloya Abraham, Adv.

Address: Beit Kardan 154 Petach Tikva Road, Tel Aviv, 
64921, Israel

שם: אלויה אברהם, עו"ד

כתובת : בית קרדן דרך פתח תקוה 154, תל אביב, 64921,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Kitchen furniture. רהיטי מטבח.

כ"ג טבת תשע"א - 46630/12/2010



Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222283 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: 29 סוג: 29

Eggs; milk; edible fats; dairy products excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt excluding ice 
cream; dairy based snack foods excluding ice cream; 
all included in class 29.

ביצים; חלב; שומני מאכל; מוצרי חלב מלבד גלידה, חלב קר
ויוגורט קפוא מלבד גלידה; מוצרי חלב על בסיס חטיפי מזון

מלבד גלידה; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 46730/12/2010



Application Date 13/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222284 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: 5 סוג: 5

Diet products, vitamin supplements, nutritional and 
herbal medicines for human consumption that 
contain chia seeds; dietetic substances adapted for 
medical use based on chia seeds; all goods included 
in class 5.

מוצרים דיאטטיים, תוספי ויטמינים, תרופות תזונתיות ועשבי
מרפא לצריכת בני אדם המכילים זרעי צ'יאה (מלבד תכשירי
רוקחות); חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי
המבוסס על זרעי שיאה; כל הסחורות נכללות בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 46830/12/2010



Application Date 15/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222302 מספר סימן

GENU PRO

Owners

Name: THUASNE

Address: Levallois-Perret cedex, France

Identification No.: 65577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Orthopaedic articles, corrective, support and shock-
dampening articles, namely knee guards, ankle 
guards, elbow guards, wrist pads, arm guards, shin 
guards, belts, neck collars; all included in class 10.

פריטים אורותופדיים, מייצבים, מוצרי תמיכה ובולמי זעזועים,
דהיינו, מגני ברכיים, מגני קרסול, מגני מרפק, מגני שורש כף
יד, מגני זרוע, מגני שוק, חגורות, צווארונים; הנכללים כולם

בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 46930/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222303 מספר סימן

Robin Hood Foundation

Owners

Name: Robin Hood Foundation

Address: 826 Broadway 7 Floor, New York, NY 10003, 
U.S.A.

Identification No.: 70531

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising; charitable financial aid 
activities; all included in class 36

גיוס תרומות לצדקה; פעולות סיוע כספי לצדקה; הנכללים כולם
בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 47030/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222304 מספר סימן

Owners

Name: Robin Hood Foundation

Address: 826 Broadway 7 Floor, New York, NY 10003, 
U.S.A.

Identification No.: 70531

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising; charitable financial aid 
activities; all included in class 36

גיוס תרומות לצדקה; פעולות סיוע כספי צדקה; הנכללים כולם
בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 47130/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222305 מספר סימן

Robin Hood

Owners

Name: Robin Hood Foundation

Address: 826 Broadway 7 Floor, New York, NY 10003, 
U.S.A.

Identification No.: 70531

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising; charitable financial aid 
activities; all included in class 36

גיוס תרומות לצדקה; פעולות סיוע כספי לצדקה; הנכללים כולם
בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 47230/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222308 מספר סימן

AVIGAN

Owners

Name: TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.

Address: 2-5, Nishishinjuku 3-chome, Tpkyo, Shinjuku-
ku, Japan

Identification No.: 70532

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

Chemotherapeutics; sanitary preparations for 
medical purposes; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים להריגת מיקרואורגניזמים או למניעת
גידולם; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; כולם כלולים בסוג

.5

כ"ג טבת תשע"א - 47330/12/2010



Application Date 16/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222312 מספר סימן

PXA

Owners

Name: Agilent Technologies, Inc.

Address: 5301 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, 
California, 95051, U.S.A.

Identification No.: 45452

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063,
ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 test and measurement equipment, namely, 
signal analyzers and spectrum analyzers; all goods 
included in class 9

ציוד בדיקה ומדידה אלקטרוניים, דהיינו, מאבחני אות ומאבחני
ספקטרום; כל הסחורות נכללות 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., 13/02/2009, No. 77/670.537 ארה"ב, 13/02/2009, מספר 77/670.537

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 47430/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222314 מספר סימן

בית התנ"ך

Ownersבעלים

Name: JEWISH BIBLE ASSOCIATION שם: עמותה יהודית להפצת ידע הת"נך

Address: Haaskan 3, Jerusalem, Israel Haaskan 3, Jerusalem, Israel : כתובת

Identification No.: 580193985מספר זיהוי: 580193985

עמותה רשומה

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

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; albums; gift paper; writing materials and 
paper goods; wastepaper baskets; cases for writing 
materials; towels, napkins, handkerchiefs, paper 
tablecloths, paper and cellulose diapers; printed 
goods, especially art prints, postcards, note cards, 
posters, books, calendars, catalogs, notebooks, 
playing cards and stickers; photographs; adhesives 
for paper goods and writing materials; artists' 
supplies such as brushes, paints, colored pencils; 
typwriters and office equipment (except furniture); 
teaching aids and instructional material (except 
apparatuses); all of the aforementioned goods mainly 
relate to the Bible and its heritage; all included in 
class 16.

נייר; קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; אלבומים; נייר מתנה; חומרי כתיבה
ומוצרי נייר; סלי פסולת; נרתיקים עבור חומרי כתיבה; מגבות,
מפיות, ממחטות, מפות שולחן, טיטולי נייר ותאית; מוצרים
מודפסים, במיוחד הדפסי אומנות, גלויות, כרטיסי תזכיר,

כרזות, ספרים, יומני שנה, קטלוגים, פנקסים, כרטיסי משחק
ותוויות; תצלומים; חומרי הדבקה עבור מוצרי נייר וחומרי

כתיבה; ציוד אומנים כגון מברשות, צבעים, עפרונות צבעוניים;
מכונות כתיבה וציוד משרד (למעט רהיטים); עזרי לימוד וחומרי
הוראה (למעט התקנים); כל הטובין הנזכרים לעיל מתייחסים

בעיקרם לתנ"ך ומורשתו; כולם כלולים בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 47530/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222315 מספר סימן

בית התנ"ך

Ownersבעלים

Name: JEWISH BIBLE ASSOCIATION שם: עמותה יהודית להפצת ידע הת"נך

Address: Haaskan 3, Jerusalem, Israel כתובת : העסקן 3, ירושלים, 93780, ישראל

Identification No.: 580193985מספר זיהוי: 580193985

עמותה רשומה

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: 41 סוג: 41

Education; providing of training; instruction; sporting 
and cultural activities; organization and management 
of competitions, shows, events, seminars, 
workshops, conferences, lectures and exhibitions; 
films, entertainment features, television and radio 
programs production services; publications services, 
publication and issuing of books, periodicals and 
further printed matters as well as corresponding 
electronic media, namely video and audio tapes, CD-
ROMs, cassettes, discs and records; collection and 
provision of news; consultation and information 
services relating to education or entertainment 
provided online from a computer database or the 
Internet; providing online electronic publications; 
school and ulpan (classes); management services; 
museum services; all of the aforementioned services 
mainly relate to the Bible and its heritage; all included 
in class 41.

חינוך; הוראה; הענקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט
ותרבות; ארגון וניהול של תחרויות, מופעים, אירועים, סמינרים,
הרצאות, ועידות, שיעורים ותערוכות; שירותי הפקת סרטים,
מופעי בידור, תוכניות טלויזיה ורדיו; שירותי הוצאה לאור;

פרסום והוצאת ספרים, כתבי עת ודברי דפוס נוספים כמו גם
תווכים אלקטרוניים מתאימים לרבות סרטי וידאו ואודיו,

תקליטורים, קלטות דיסקים ותקליטים; איסוף ואספקת חדשות;
שירותי מידע וייעוץ הקשורים לחינוך או לבידור המסופקים

באופן מקוון מבסיס נתונים או מהאינטרנט; אספקת פרסומים
אלקטרוניים מקוונים; שירותי ניהול בית ספר ואולפן; שירותי
מוזיאונים; כל השירותים הנזכרים לעיל מתייחסים בעיקרם

לתנ"ך ולמורשתו; כולם כלולים בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 47630/12/2010



Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222317 מספר סימן

Best stars

Ownersבעלים

Name: RAED ARAFEH שם: ראיד ערפה

Address: Atarot Industrial zone, P.O.B. 14587, 
Jerusalem, Israel

כתובת : אזור התעשייה עטרות, ת.ד. 14587, ירושלים, ישראל

Identification No.: 969260199מספר זיהוי: 969260199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sami Daka

Address: Harav Kuk 8, P.O.B. 327, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: סאמי דקה, עו"ד

כתובת : הרב קוק 8, ת.ד. 327, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

First quality charcoal; for incersing nargilens use; 
included in class 4.

גחלים באיכות גבוהה לשימוש בנרגילה; הנכללים בסוג 4.

כ"ג טבת תשע"א - 47730/12/2010



Application Date 20/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222351 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Trading and marketing of equipment and other goods 
in the field of trips, camping, leisure and sports, in 
shops and by the internet; all included in class 35.

מסחר ושיווק של ציוד וטובין אחרים בתחום הטיולים,
המחנאות, פנאי וספורט, בחנויות ובאמצעות האינטרנט;

הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 47830/12/2010



Ownersבעלים

Name: Eran Naor שם: ערן נאור

Address: 7 Imber St., Kiryat Aryeh, Petach Tikva, 45911, 
Israel

כתובת : רח' אימבר 7, קרית אריה, פתח תקוה, 45911, ישראל

Identification No.: 57457509מספר זיהוי: 57457509

Name: Yuval Limon שם: יובל לימון

Address: 7 Imber St., Kiryat Aryeh, Petach Tikva, 45911, 
Israel

כתובת : רח' אימבר 7, קרית אריה, פתח תקוה, 45911, ישראל

Identification No.: 53379400מספר זיהוי: 53379400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lahav, Litvak-Abadi, Adv.

Address: Sonol tower 23 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: להב, ליטבק-עבאדי, עו"ד

כתובת : מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137,
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lahav, Litvak-Abadi, Adv.

Address: Sonol tower 23 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: להב, ליטבק-עבאדי, עו"ד

כתובת : מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137,
ישראל

כ"ג טבת תשע"א - 47930/12/2010



Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222356 מספר סימן

Soft Armour

Owners

Name: Protaurius Aktiebolag

Address: Stena Center 1D, SE 412-92 GOTEBORG, 
Sweden

Identification No.: 800451

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: 19 סוג: 19

Ceramic coating materials; non-metallic coating 
materials namely ceramic in granule form; articles of 
ceramics for building purposes; non metallic 
prefabricated, portable and transportable buildings; 
non metallic panels; all included in class 19

חומרי ציפוי מחימר; חומרי ציפוי שאינם מתכתיים דהיינו חימר
בצורה של גרגירים; פריטי חימר למטרות  בנייה; בנייני חימר

מיוצרים מראש ניידים הניתנים להעברה; לוחות שאינם
מתכתיים; הנכללים כולם בסוג 19

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/02/2009, No. 
008119984

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/02/2009, מספר
008119984

Class: 19 סוג: 19

כ"ג טבת תשע"א - 48030/12/2010



Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222357 מספר סימן

Soft Armour

Owners

Name: Protaurius Aktiebolag

Address: Stena Center 1D, SE 412-92 GOTEBORG, 
Sweden

Identification No.: 800451

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: 1 סוג: 1

Ceramic materials in form of granules; all included in 
class 1

חומרי חימר בצורה של גרגירים; 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)

European Community Trade Mark, 24/02/2009, No. 
008119984

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/02/2009, מספר
008119984

Class: 1 סוג: 1

כ"ג טבת תשע"א - 48130/12/2010



Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222368 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: 44 סוג: 44

Services in the field of agriculture, horticulture and 
forestry; all included in class 44.

שירותים בתחום החקלאות, הגננות והיערנות; הנכללים כולם
בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 48230/12/2010



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222388 מספר סימן

Owners

Name: Amstel Brouwerij B.V.

Address: Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 4743

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Beer; all included in class 32 בירה; הנכללים כולם בסוג 32

כ"ג טבת תשע"א - 48330/12/2010



Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222389 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes; books; 
magazines; periodicals; newsletters; publications 
including scientific publications; bookends; 
photographs; posters; stationery; postcards and 
greeting cards; calendars; paperweights; letter 
openers; writing pads; writing implements; pens; 
pencils; rubber erasers; paper fasteners; clips for 
offices; decalcomanias (also for decoration and as 
temporary tattoo); rubbed pictures; paper and PVC 
stickers; stickers (stationery); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics, for 
packaging; all included in Class 16.

חומרים נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, לא כלול
בסוגים אחרים; ספרים; כתבי עת; ירחונים; עלוני חדשות;

פרסומים כולל פרסומים מדעיים; מאחוזות ספרים; תצלומים;
פוסטרים; מכשירי כתיבה; גלויות וכרטיסי ברכה; לוחות שנה;
משקולות ניירת; פותחני מכתב; דפדפות; מכשירי כתיבה;
עטים; עפרונות; מחקי גומי; מהדקי נייר; סיכות משרדיות;

דקלקומניות (גם לקישוט וגם כקעקוע זמני); תמונות
משופשפות; מדבקות נייר ו-PVC; מדבקות (מכשירי כתיבה);
חומרי פלסטיק עבור אריזות (לא כלול בסוגים אחרים); שקיות
(מעטפות, פאוצ'ים) מנייר או פלסטיקים, עבור אריזות; הכל

נכלל בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 48430/12/2010



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222399 מספר סימן

Owners

Name: Alcatel Lucent

Address: 54 Rue la Boetie, Paris, France

Identification No.: 44045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 information and 
data; computer aided transmission of messages and 
images; communications by computer terminals; 
electronic messaging services; rental of 
telecommunications apparatus and equipment; 
information about telecommunication; rental of 
access time to global computer networks; all included 
in class 38.

תקשורות רחק; שידור של מידע ונתונים; שידור בעזרת מחשב
של הודעות ובבואות; תקשורות באמצעות מסופי מחשב;

שירותי הודעות אלקטרוניות; השכרת מכשירים וציוד תקשורות
רחק; מידע על תקשורת רחק; השכרת זמן גישה לרשתות

מחשב גלובליות; 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, 29/01/2009, No. 093626598 צרפת, 29/01/2009, מספר 093626598

Class: 38 סוג: 38

כ"ג טבת תשע"א - 48530/12/2010



Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222401 מספר סימן

Owners

Name: Masterwork Machinery Co., Ltd.

Address: Beichen Science and Technology Industry Area, 
Tianjin, New Technology Industry Area, People's 
Republic of China

Identification No.: 800460

Chinese 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Printing machinery; paper feeders for printing; book 
binding machines and machinery; offset printing 
press; folding machines; cutting machines; automatic 
platen foil stamping machines; automatic platen die 
cutting machines for printing industry; glazing 
machine for printing industry; automatic folder-gluer 
for printing industry.

מכונות דפוס; מזיני נייר להדפסה; מכונות ומיכון לכריכת
ספרים; מכבש דפוס אופסט; מכונות לקיפול; מכונות לחיתוך;
מכונות להטבעת רדידים עם גליל דיו אוטומטי; מכונות לחיתוך
גלופות עם גליל דיו אוטומטי לתעשיית הדפוס; מכונות זיגוג
לתעשיית הדפוס; מכונות קיפול-הדבקה אוטומטיות לתעשיית

הדפוס.

כ"ג טבת תשע"א - 48630/12/2010



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222417 מספר סימן

Owners

Name: Alcatel Lucent

Address: 54 Rue la Boetie, Paris, France

Identification No.: 44045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Telecommunications and data processing apparatus, 
equipment and software; computers and 
microcomputers, electrical and electronic parts and 
components thereof and computer peripherals; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, sound or images; magnetic and optical data 
media; apparatus, instruments and parts for 
generating, calculating, verifying, inputting, storing, 
converting, processing, taking, transmitting, switching 
and receiving data, information, signals or messages; 
all included in class 9.

מכשירים, ציוד ותכנה לתקשורות רחק ולעיבוד נתונים;
מחשבים ומיקרו-מחשבים, חלקים ורכיבים חשמליים

ואלקטרוניים שלהם וציוד היקפי למחשבים; מכשירים להקלטה,
העברה או שחזור של נתונים, צליל או בבואות; מדיית נתונים
מגנטיים ואופטיים; מכשירים, כלים וחלקים לייצור, חישוב,
אימות, הזנה, אחסון, המרה, עיבוד, נטילה, שידור, מיתוג

וקבלת נתונים, מידע, אותות או מסרים; 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, 29/01/2009, No. 093626598 צרפת, 29/01/2009, מספר 093626598

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 48730/12/2010



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222420 מספר סימן

iMachining

Ownersבעלים

Name: SolidCAM Ltd. שם: סולידקם בע"מ

Address: Or Yehuda, Israel כתובת : אור יהודה, ישראל

Identification No.: 510824030מספר זיהוי: 510824030

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

Computer software, included in Class 9 תוכנות מחשב, הנכללות בסוג 9

כ"ג טבת תשע"א - 48830/12/2010



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222422 מספר סימן

Owners

Name: Alcatel Lucent

Address: 54 Rue la Boetie, Paris, France

Identification No.: 44045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Technical studies and engineering services in the 
fields of telecommunications and data processing; 
design, update, maintenance, installation and rental 
of computer software; rental of data processing 
apparatus and equipment; designing and hosting 
web sites; all included in class 42.

לימודים טכניים ושירותי הנדסה בתחומי תקשורות רחק ועיבוד
נתונים; עיצוב, עדכון, תחזוקה, התקנה והשכרה של תוכנת
מחשב; השכרת מכשירים וציוד לעיבוד נתונים; עיצוב ואחסון

אתרי רשת; 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)

France, 29/01/2009, No. 093626598 צרפת, 29/01/2009, מספר 093626598

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 48930/12/2010



Application Date 22/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222427 מספר סימן

COFFEE - T

T - קופי

Ownersבעלים

Name: Eli Sils שם: סיילס אלי

Address: כתובת : רחוב הארי הקדוש 2, ת.ד. ת.ד. 6805, אשדוד, ישראל

Identification No.: 321568651מספר זיהוי: 321568651

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: I Behore, Adv.

Address: 29/24 Haoragim St., P.O.B. 40, Ashdod, 77100, 
Israel

שם: י. בכור ושות', עו"ד

כתובת : רחוב האורגים 29/4, ת.ד. 40, אשדוד, 77100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Coffee shop; all included in class 43. בית קפה; נכלל בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 49030/12/2010



Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222447 מספר סימן

REGADO BIOSCIENCES

Owners

Name: Regado Biosciences, Inc.

Address: 318 Blackwell Street Suite 130, Durham, NC, 
27701, U.S.A.

Identification No.: 69688

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; all 
included in class 42.

מחקר ופיתוח רוקחיים; 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., 28/01/2009, No. 77/658,125 ארה"ב, 28/01/2009, מספר 77/658,125

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 49130/12/2010



Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222453 מספר סימן

REGADO BIOSCIENCES

Owners

Name: Regado Biosciences, Inc.

Address: 318 Blackwell Street Suite 130, Durham, NC, 
27701, U.S.A.

Identification No.: 69688

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 
cardiovascular disease, peripheral vascular disease 
and blood coagulation disorders; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות לב וכלי הדם, מחלות כלי
דם היקפיים והפרעות קרישת דם; הנכללים כולם בסוג 5.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 28/01/2009, No. 77/658,131 ארה"ב, 28/01/2009, מספר 77/658,131

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 49230/12/2010



Application Date 29/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222463 מספר סימן

BACKFLIP

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 יכולות של הודעות
אלקטרוניות; טלפונים סלולריים עם יכולות של מצלמה

דיגיטלית ומצלמת וידאו; טלפונים סלולריים עם יכולות של נגן
MP3, קול ווידאו; טלפונים סלולריים עם יכולות של משחק
אלקטרוני; טלפונים סלולריים עם יכולות 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 טבת תשע"א - 49330/12/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222481 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: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely premium or pay 
television services; all included in class 41.

שירותי בידור, שהם שירותי פרמיה או טלוויזיה בתשלום;
הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 49430/12/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222482 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: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely premium or pay 
television services; all included in class 41.

שירותי בידור, שהם שירותי פרמיה או טלוויזיה בתשלום;
הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 49530/12/2010



Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222492 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toilet and bath preparations not for medical use, 
namely perfumes, eau de perfume, eau de toilette, 
soaps, shower gels, cleaning emulsions for the body, 
bath crystals, gentle exfoliates; shampoos and hair 
preparations not for medical use; deodorants of 
personal use; essential oils, massage oils, bath oils; 
hand and body lotions and creams; body talc; 
shaving cream, after-shave lotions and balms; 
sunscreen preparations; pot-pourris, scented sachets 
and room fragrances; all included in class 3.

תכשירי טואלט ואמבט שאינם לשימוש רפואי, דהיינו בשמים,
מי בושם , מי טואלט, סבונים, ג'לים למקלחת, תחליבי ניקוי

לגוף, קריסטלים לאמבט, מקלפים עדינים; שמפו ותכשירי שיער
שאינם לשימוש רפואי; דאודוראנטים לשימוש אישי; שמנים
אתריים, שמני עיסוי, שמני אמבט; תחליבים וקרמים לידיים
ולגוף; טלק לגוף; קרם לגילוח, תחליבים וצרי לאחר גילוח;
תכשירים להגנה מהשמש; תערובות לניחוח, שקיות ריחניות

וריחניות לחדר; 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, 24/03/2009, No. 
008174518

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/03/2009, מספר
008174518

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 49630/12/2010



Owners

Name: CERRUTI 1881

Address: 3 PLACE DE LA MADELEINE, Paris, 75008, 
France

Identification No.: 8572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 טבת תשע"א - 49730/12/2010



Application Date 02/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222527 מספר סימן

ESHMUNO

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 
chromatographic gels for biopharmaceutical 
applications, all the afore-mentioned with the 
exception of preparations for cardiovascular 
diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו ג'לים כרומטוגרפיים לישומים ביו-
רוקחיים, כל הנזכרים לעיל למעט תכשירים למחלות לב וכלי

הדם; 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, 05/02/2009, No. 3020090069646 גרמניה, 05/02/2009, מספר 3020090069646

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 49830/12/2010



Application Date 02/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222532 מספר סימן

SCHNEIDER WEISSE

Owners

Name: G. Schneider & Sohn GmbH

Address: Tal 7, 80331 Munich, Germany

Identification No.: 800481

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers, included in Class 32 בירות, הנכללות בסוג 32

כ"ג טבת תשע"א - 49930/12/2010



Application Date 03/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222539 מספר סימן

BLACKBERRY APP WORLD

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

מתקנים וכלים של מדע, ספנות, מדידה, צילום, קולנוע,
אופטיקה, שקילה, אמידה, איתות, בדיקה (השגחה), הצלת
חיים ולימוד; התקן להקלטה, שידור או שעתוק של מידע, קול
או תמונות; נושאי מידע מגנטי, תקליטורי הקלטה; מכונות
חישוב, ציוד לעיבוד מידע ומחשבים; תוכנת מחשב; יחידות
אלקטרוניות נישאות בכף היד לשידור אלחוטי של מידע ו/או
אותות קול; אביזרים עבור יחידות אלקטרוניות הנישאות בכף
היד לשידור אלחוטי של מידע ו/או אותות קול בייחוד סוללות,
כיסויי סוללה, ערכות למכונית, מטענים ועמדות הטענה,

אוזניות, מתאמים, מעמדים שולחניים, עריסות עגינה, כבלי
מחשב, מארזים, תיקים גדולים ונרתיקים; תוכנת תקשורת
מחשב לסינכרוניזציה, שידור ושיתוף מידע, לוח שנה, תוכן

ושליחת הודעות בין יחידה אלקטרונית נישאת בכף היד אחת או
יותר ומידע מאוחסן על או בקשר עם מחשב; 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)

Canada, 06/02/2009, No. 1,427,109 קנדה, 06/02/2009, מספר 1,427,109

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 50030/12/2010



Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: Waterloo, Ontario, Canada

Identification No.: 60046

Name: Research In Motion Limited

Address: 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, 
Canada

Identification No.: 70353

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ג טבת תשע"א - 50130/12/2010



Application Date 03/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222541 מספר סימן

BLACKBERRY APP WORLD

Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, 
Canada

Identification No.: 70353

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Repair and installation services; all included in class 
37.

שירותי תיקון והתקנה; הכל כלול 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)

Canada, 06/02/2009, No. 1,427,109 קנדה, 06/02/2009, מספר 1,427,109

Class: 37 סוג: 37

כ"ג טבת תשע"א - 50230/12/2010



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222600 מספר סימן

FOCUS

Owners

Name: COOK INCORPORATED

Address: P.O. Box 489, Bloomington, Indiana, 47402, 
U.S.A.

Identification No.: 41559

(Indiana 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: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, echogenic nerve stimulator 
needles used for delivering anesthetic agents around 
the nerve; all included in class 10.

מתקנים רפואיים, דהיינו מחטים מעוררי עצב אקוגני המשמשים
במתן מגיבים אנסטתיים סביב העצב; כולם כלולים 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., 15/07/2009 ארה"ב, 15/07/2009

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 50330/12/2010



Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222610 מספר סימן

Owners

Name: DHL International GmbH

Address: Charles-de-Gaulle-Strasse 20, Bonn, 53113, 
Germany

Identification No.: 70546

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport, in particular transport of goods by motor 
vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging and 
storage of goods; transportation information; freight 
brokerage, unloading of freight; storage information; 
courirer services; logistics in the transport sector; 
collection, transport and delivery of goods, in 
particular documents, packages, parcels, letters and 
pallets; freighting by ship, aeroplane, rail, motor 
vehicle and lorry; tracking and tracing by means of 
the electronic tracking of goods, in particular 
documents, packages, parcels, letters and pallets; 
warehouse management, organization and handling 
of returned goods (returns management); rental of 
storage containers; letter, freight and express 
delivery services; rental of warehouses; logistics 
consultancy; dispatch handling/conducting; 
organizing goods and dispatch data; drawing up all 
transit documents; providing information relating to 
handling, transport and logistics, in particular the 
handling of documents, letters, packages, parcels 
and pallets; providing online information in the field of 
the transport, packaging and storage of goods; all 
included in class 39.

הובלה, במיוחד הובלה של מוצרים באמצעות כלי רכב ממונע,
משאית, מסילה, אוניה ומטוס; אריזה ואחסון של מוצרים; מידע
בנוגע להובלה; תיווך מטען, פריקה של מטען; מידע בנוגע

לאחסון; שירותי בלדרות; שירותי לוגיסטיקה במגזר ההובלה;
איסוף, הובלה ומשלוח של מוצרים, במיוחד מסמכים, אריזות,
חבילות, מכתבים ומשטחים; משלוח משטחים באמצעות אוניה,
מטוס, מסילה, כלי רכב מנועי ומשאית; מעקב ואיתור באמצעי
מעקב אלקטרוניים של מוצרים, במיוחד מסמכים, אריזות,
חבילות, מכתבים ומשטחים; ניהול מחסן, ארגון וניהול של
מוצרים חוזרים (ניהול חזרות); השכרה של מיכלי אחסון;
שירותי משלוח מכתב, מטען ומשלוח מהיר; השכרה של

מחסנים; ייעוץ לוגיסטיקות; ניהול/ביצוע משלוחים; ארגון נתוני
מוצרים ומשלוח; הכנת תרשימי מסמכי הובלה; הענקת מידע

בנוגע לניהול, הובלה ולוגיסטיקות, במיוחד הניהול של מסמכים,
מכתבים, אריזות, חבילות ומשטחים; הענקת מידע בזמן אמיתי
בתחום של הובלה, אריזה ואחסון של מוצרים; כולם כלולים

בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 50430/12/2010



Application Date 28/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222617 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Trio Atek Ltd שם: טריו אטק בע"מ

Address: Aluf David 107, Ramat Gan, 52241, Israel כתובת : אלוף דוד 107, רמת גן, 52241, ישראל

Identification No.: 11201מספר זיהוי: 11201

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Hadas, Adv.

Address: 9  Shirat Hazamir St., Herzlia, 46420, Israel

שם: יוסף הדס, עו"ד

כתובת : רח' שירת הזמיר 9, הרצליה, 46420, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; included in class 33. משקאות כוהליים; נכללים בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 50530/12/2010



Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222620 מספר סימן

HEALTHY MOBILITY

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 טבת תשע"א - 50630/12/2010



Application Date 05/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222629 מספר סימן

PANORAMIO

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; entertainment; 
sporting and cultural activities; photo-sharing, namely 
publishing of digital photos online; all included in 
Class 41.

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; שיתוף
תמונות, דהיינו, פרסום מקוון של תמונות דיגיטאליות; הכל כלול

בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 50730/12/2010



Application Date 05/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222630 מספר סימן

PANORAMIO

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; providing online access to 
digital images via a global computer network; all 
included in Class 38.

טלקומוניקציה; מתן גישה מקוונת לתמונות דיגיטאליות דרך
רשת מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 50830/12/2010



Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222667 מספר סימן

MOSES STATION

Ownersבעלים

Name: Moses - Restaurant שם: מוזס - מסעדה

Address: Rotshild Blvd., Tel Aviv, Israel כתובת : שדרות רוטשילד, תל אביב, ישראל

Identification No.: 540215191מספר זיהוי: 540215191

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: 43 סוג: 43

Restaurant services, take away services; Services for 
providing food and drink; all included in class 43

שירותי מסעדות, שירותי טייק אווי; אספקת מזון ומשקה;
הנכללים כולם בסוג 43

כ"ג טבת תשע"א - 50930/12/2010



Application Date 07/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222680 מספר סימן

ZEBINIX

Owners

Name: Bial - Portela & Cª., S.A.

Address: A Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 
Mamede do Coronado, Portugal

Identification No.: 800491

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral 
nervous system; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ובהפרעות למערכת
העצבים המרכזית והפריפריאלית; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 51030/12/2010



Application Date 07/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222681 מספר סימן

EXALIEF

Owners

Name: Bial - Portela & Cª., S.A.

Address: A Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 
Mamede do Coronado, Portugal

Identification No.: 800491

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral 
nervous system; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ובהפרעות למערכת
העצבים המרכזית והפריפריאלית; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 51130/12/2010



Application Date 09/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222689 מספר סימן

ECHOSTAR

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 51230/12/2010



Communications equipment, namely, digital video 
recorders, audio-video receivers, signal frequency 
receivers and antennae for receiving signal 
frequencies; communications software, namely, 
system application and operating software for 
residential and commercial television receiver 
systems and place shifting devices; satellite 
transmitters and receivers; satellite aerials; satellite 
dishes; software reflecting the on-screen listing of 
available programming; micro-processor based 
plastic cards; low noise converters, decoders and 
electronic encryption equipment; telephone extension 
circuitry; devices for transmission of data over power 
lines; universal remote controls for home electronic 
devices, namely televisions, VCRs, DVD players, 
stereo receivers, and stereo amplifiers; receivers for 
receiving audio, video and data signals distributed via 
satellite; satellite television receivers; cable television 
receivers; terrestrial television receivers; internet 
television receivers; programmable digital television 
recorders; televisions and displays; place shifting 
devices; portable media players; home audio and 
video servers; digital media adapters; video 
processors; video transmitters; mobile phones; 
personal digital assistants (PDA); digital cameras; 
networked security cameras; storage devices for 
storing audio, video, image and data information; 
electronic apparatus and devices for controlling 
access to pay-television services; communications 
software, namely, networking software for audio, 
video and data distribution systems; software to 
enable uploading, posting, showing, modifying, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media and information over the 
internet or other communication networks; computer 
hardware and software for controlling the operation of 
audio and video devices and for viewing, searching 
and playing audio, video, television, movies, 
photographs and other digital images; portable and 
handheld digital electronic devices, namely, mobile 
telephones, personal digital assistants, portable 
media players and laptop computers for recording, 
organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, image, audio, and 
video files; computer software for use in organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and 
reviewing text, data, image, audio, and video files; 
distribution systems for transmitting audio, video and 
data signals from a receiver to presentation client 
devices; computer hardware and software for 
streaming audio, video, image and data information 
to a variety of client devices, namely, televisions, 
personal computers, mobile phones, personal digital 
assistants (PDA) and stand-alone hardware 
decoders; parts and fittings of the aforementioned 
goods; operator maintenance and instructional 
manuals distributed therewith; all included in class 9.

ציוד תקשורת, דהיינו, מקליטי וידיאו דיגיטאליים, מקלטי אודיו-
וידיאו, מקלטי תדר אות ואנטנות לקבלת תדרי אותות; תוכנת
תקשורת, דהיינו, אפליקציית מערכת ותוכנת הפעלה למערכות
מקלט טלוויזיה ביתי ומסחרי והתקני הזזת מקום; משדרים

ומקלטים לוויניים; משושי לוויין; צלחות לוויין; תוכנה המשקפת
את רשימת התוכניות האפשריות על המסך; כרטיסי פלסטיק

על בסיס מיקרו-מעבד; ממירים, מפענחים וציוד הצפנה
אלקטרוני שקטים; תכנית מעגל חשמלי של שלוחת טלפון;

התקנים להעברת נתונים על גבי חוטי חשמל; שלטים רחוקים
אוניברסאליים להתקנים ביתיים אלקטרוניים, דהיינו טלוויזיות,
VCRs, נגני DVD, מקלטי סטריאו, ומגברי סטריאו; מקלטים
לקבלת אותות אודיו, וידיאו ונתונים המופצים באמצעות לוויין;
מקלטי טלוויזיה לוויניים; מקלטי טלוויזיה בכבלים; מקלטי

טלוויזיה ארציים; מקלטי טלוויזיה באינטרנט; מקליטי טלוויזיה
דיגיטאליים הניתנים לתכנות; טלוויזיות ומסכים; התקני הזזת
מקום; נגני מדיה נישאים; שרתי אודיו ווידיאו ביתיים; מתאמי
מדיה דיגיטאלית; מעבדי וידיאו; משדרי וידיאו; טלפונים ניידים;

עזרים דיגיטאליים אישיים (PDA); מצלמות דיגיטאליות;
מצלמות אבטחה מרושתות; התקני אחסון לאחסון מידע אודיו,
וידיאו, בבואה ונתונים; מכשירים והתקנים אלקטרוניים לבקרת
גישה לשירותי טלוויזיה בתשלום; תוכנת תקשורת, דהיינו,
תוכנת רישות למערכות הפצת אודיו, וידיאו ונתונים; תוכנה

המאפשרת העלאה, הצבת פוסט, הצגה, שינוי, תצוגה, סימון,
כתיבת יומן רשת, שיתוף או אספקת מדיה ומידע אלקטרוני

באופן אחר דרך האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; חומרה
ותוכנת מחשב לבקרת פעילות התקני אודיו ווידיאו ולצפייה,
חיפוש והפעלת אודיו, וידיאו, טלוויזיה, סרטים, תצלומים

ובבואות דיגיטאליות אחרות; התקנים אלקטרוניים דיגיטאליים
נישאים ונישאים בכף היד, דהיינו, טלפונים ניידים, עזרים
אישיים דיגיטאליים, נגני מדיה נישאים ומחשבים ניידים

להקלטה, ארגון, שידור, קבלה, תפעול, הפעלה וסקירת קובצי
טקסט, נתונים, בבואה, אודיו, ווידיאו; תוכנת מחשב לשימוש
בארגון, שידור, קבלה, תפעול, הפעלה וסקירת קובצי טקסט,
נתונים, בבואה, אודיו, ווידיאו; מערכות הפצה להעברת אותות
אודיו, וידיאו ונתונים ממקלט להתקני פרזנטציה ללקוח; חומרה
ותוכנת מחשב להזרמת מידע אודיו, וידיאו, בבואה ונתונים
למגוון התקני לקוח, דהיינו, טלוויזיות, מחשבים אישיים,

טלפונים ניידים, עזרים דיגיטאליים אישיים (PDA) ומפענחי
חומרה עצמאיים; חלקים ואביזרים של הסחורות הנ"ל; חוברות
תחזוקת מפעיל והדרכה המופצים עימם; 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)

כ"ג טבת תשע"א - 51330/12/2010



Owners

Name: EchoStar Technologies L.L.C.

Address: 100 Inverness Terrace East, Englewood CO 
80112, U.S.A.

Identification No.: 800496

Texas Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח 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., 12/02/2009, No. 77669217 ארה"ב, 12/02/2009, מספר 77669217

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 51430/12/2010



Application Date 09/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222691 מספר סימן

ECHOSTAR

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Transmitting video, image, audio and data 
information via satellite, cable, wireless, internet, fiber 
optics, and computer networks; streaming of audio 
and video material on the internet; information 
transmission via electronic communications 
networks; audio and video broadcasting services 
over the internet or other communications networks; 
providing access to electronic sites featuring 
information, audio and video via websites, online 
forums, chat rooms, electronic mailing lists and 
blogs; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
users in the fields of entertainment and general 
interest; satellite communication services; satellite 
television broadcasting; satellite transmission 
services; telecommunication services, namely, 
transmission of video, image, audio, and data 
information via television, satellite, cable, wireless, 
fiber optics, audio and video media, and global 
computer networks; transmission of television 
broadcasting services via communication satellites; 
television transmission services; television 
broadcasting; broadcasting of television programs; 
broadcast of cable television programs; all included 
in class 38.

העברת מידע וידיאו, בבואה, אודיו ונתונים דרך לוויין, כבלים,
אלחוטי, אינטרנט, סיבים אופטיים, ורשתות מחשב; הזרמת
חומר אודיו ווידיאו באינטרנט; העברת מידע דרך רשתות

תקשורת אלקטרוניות; שירותי שידור אודיו ווידיאו באינטרנט או
ברשתות תקשורת אחרות; אספקת גישה לאתרים אלקטרוניים
המציגים מידע, אודיו ווידיאו דרך אתרי אינטרנט, פורומים

מקוונים, חדרי צ'אט, רשימות דיוור אלקטרוני ובלוגים; אספקת
חדרי צ'אט מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניות להעברת
הודעות בין משתמשים בתחומי בידור ועניין כללי; שירותי

תקשורת בלוויין; שידורי טלוויזיה בלוויין; שירותי העברה בלוויין;
שירותי תקשורת-רחק, דהיינו, העברת מידע וידיאו, בבואה,
אודיו, ונתונים דרך טלוויזיה, לוויין, כבלים, אלחוטי, סיבים

אופטיים, מדיית אודיו ווידיאו, ורשתות מחשב גלובליות; שירותי
העברת שידורי טלוויזיה דרך לווייני תקשורת; שירותי העברה
בטלוויזיה; שידור טלוויזיה; שידור תוכניות טלוויזיה; שידור

תוכניות טלוויזיה בכבלים;  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., 12/02/2009, No. 77669215 ארה"ב, 12/02/2009, מספר 77669215

Class: 38 סוג: 38

כ"ג טבת תשע"א - 51530/12/2010



Owners

Name: EchoStar Technologies L.L.C.

Address: 100 Inverness Terrace East, Englewood CO 
80112, U.S.A.

Identification No.: 800496

Texas Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 51630/12/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222740 מספר סימן

ZERO

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

Condoms; included in class 10 קונדומים; הנכללים  בסוג 10

כ"ג טבת תשע"א - 51730/12/2010



Application Date 02/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222745 מספר סימן

Ownersבעלים

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

Address: כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת.
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 30 סוג: 30

Pastries; confectionery; snacks; flour and preparation 
made of cereals; all included in class 30.

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

כ"ג טבת תשע"א - 51830/12/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222750 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertisement and 
promotion of travel and tour services; compilation, 
storage and retrieval of information relating to travel 
and transport; business advisory, information 
services, compilation, provision storage and retrieval 
of business and commercial information; marketing, 
promotional and advertising services; compilation of 
business directories; lobbying for commercial 
purposes; promoting the goods and services of 
others through the distribution of coupon books and 
cards which entitle the holder to receive discounts on 
dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theatere, and 
other leisure activities, and by providing via on-line 
computer services a membership program entitling 
the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, 
movies, sports, theatere and other leisure activities, 
and providing in connection therewith an on-line 
directory of information about the program and 
participating business; operating an information, 
complaints and emergency hotline; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מנהל עסקים; פונקציות משרד; פרסום
וקידום של שירותי נסיעות ותיירות; אוסף, אחסון ואחזור מידע
הקשור לנסיעות ותחבורה; ייעוץ עסקי, שירותי מידע, אוסף,
אספקת אחסון ואחזור של מידע עסקי ומסחרי; שיווק, שירותי
קידום מכירות ופרסום; אוסף של ספריות עסקים; שתדלנות
למטרות מסחריות; קידום הסחורות והשירותים של אחרים
באמצעות הפצת ספרי קופונים וכרטיסים המזכים את

מחזיקיהם בהנחות בארוחות, מלונות, סחורות צרכן, נסיעות,
סרטים, ספורט, תיאטרון ופעילויות פנאי אחרות ועל-ידי אספקה
באמצעות שירותי מחשב מקוונים, תכנית חברות המזכה את
המשתתפים בקבלת הנחות בארוחות, מלונות, סחורות צרכן,
נסיעות, סרטים, ספורט, תיאטרון ופעילויות פנאי אחרות ומתן
יחד עם זאת ספריה מקוונת של מידע על התוכנית ועסקים
משתתפים; תפעול של קו חם של מידע, תלונות וחירום;

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)

Benelux, 24/02/2009, No. 1176685 בנלוקס, 24/02/2009, מספר 1176685

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 51930/12/2010



Owners

Name: ARC Europe SA

Address: Avenue des Olympiades 2, Brussels, 1140, 
Belgium

Identification No.: 18865

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 טבת תשע"א - 52030/12/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222754 מספר סימן

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, 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; 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 for men use; all included in class 30.

סבונים; חומרי ניקוי; תכשירי הלבנה, תכשירי ניקוי; תמרוקים,
אפטר-שייב, מי קולון; תמציות שמנים; דאודורנטים ומונעי

הזעה; תכשירים לטיפול בקרקפת ובשיער; שמפו ומרככי 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, קרמים 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; כולם המיועדים לשימוש של גברים;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 52130/12/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222756 מספר סימן

MULTI-THICK

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; 
nutritional supplements and additives for medical 
purposes; all included in class 5.

חומרים תזונתיים המותאמים לשימוש רפואי; תחליפים
תזונתיים ותוספים למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 52230/12/2010



Application Date 16/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222771 מספר סימן

GROW LUSCIOUS

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

Mascara; all included in class 3. מסקרה; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 52330/12/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222783 מספר סימן

MAGNUM GOLD?!

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: 30 סוג: 30

Ice creams, water ices, frozen confectionery, 
confectionery, chocolate confectionery, chocolates; 
all included in class 30.

גלידות, קרח, ממתקים מוקפאים, ממתקים, ממתקי שוקולד,
שוקולדים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 52430/12/2010



Application Date 13/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222787 מספר סימן

Owners

Name: ARC Europe SA

Address: Avenue des Olympiades 2, Brussels, 1140, 
Belgium

Identification No.: 18865

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Medical services and healthcare; emergency medical 
services; all included in class 44.

שירותים רפואיים וטיפוח בריאות; שירותי חירום של בריאות;
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)

Benelux, 24/02/2009, No. 1176685 בנלוקס, 24/02/2009, מספר 1176685

Class: 44 סוג: 44

כ"ג טבת תשע"א - 52530/12/2010



Application Date 05/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222847 מספר סימן

BIOS LIFE

Owners

Name: Unicity Properties, Inc.

Address: 1201 North 800 East Building W, Orem, UT, 
84097, U.S.A.

Identification No.: 70566

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

Nutritional supplements including vitamin and mineral 
supplements and dietary supplements including 
dietary fiber supplements; all included in class 5.

תוספי תזונה הכוללים תוספי ויטמינים, תוספי מינרלים ותוספים
דיאטטיים הכוללים סיבים תזונתיים; הנכללים בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 52630/12/2010



Application Date 04/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222848 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ron Technic Ltd. שם: רון טכניקה בע"מ

Address: Kanfei Nesharim 24, Jerusalem, Israel כתובת : כנפי נשרים 24, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513502583מספר זיהוי: 513502583

Name: Mazor E. Services Repair and Renovation of 
Domestic Electrical Appliances Ltd.

שם: שירות מזור א' תיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ

Address: Tiberias, Israel כתובת : רחוב מסור 35, טבריה עלית, ת.ד. 3053, טבריה,
ישראל

Identification No.: 511873671מספר זיהוי: 511873671

Name: Service Plus for Home Appliances Ltd. שם: שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מ

Address: Hachsharat Hayashuv 23, Rishon Lezion, 
75151, Israel

כתובת : הכשרת היישוב 23, ראשון לציון, 75151, ישראל

Identification No.: 512172347מספר זיהוי: 512172347

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for treating, filtering and purifying of water; 
and parts and accessories thereof; all included in 
class 11.

התקנים לטיפול, סינון וטיהור מים, חלקים ואביזרים עבורם;
הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 52730/12/2010



Application Date 19/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222863 מספר סימן

SUNSHINE 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; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 52830/12/2010



Dated 09/10/2008 (Section 16) מיום 09/10/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 1000302

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
1000302

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Application Date 19/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222864 מספר סימן

Owners

Name: TIONE SRL

Address: Via dei Merciari snc, Fraz. Fontanelle di 
Bardano, Orvieto (TR), Italy

Identification No.: 800521

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: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks ; all included in class 32

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים ; הנכללים
כולם בסוג 32

כ"ג טבת תשע"א - 52930/12/2010



Application Date 18/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222867 מספר סימן

SEAMLESS BALLISTIC

Owners

Name: CERADYNE, INC.

Address: 3169 Red Hill, Costa Mesa, 92626, California, 
U.S.A.

Identification No.: 800518

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: 9 סוג: 9

Safety helmets; all included in class 9. קסדות בטיחות; 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., 18/02/2009, No. 77/672,908 x20; 77/672,908# ארה"ב, 18/02/2009, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 53030/12/2010



Application Date 23/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222911 מספר סימן

EVOSOURCE

Owners

Name: MBA Polymers, Inc.

Address: 500 West Ohio Avenue, Richmond, CA, U.S.A.

Identification No.: 800533

(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: 40 סוג: 40

Recycling services; processing and manufacture of 
recycled materials; all included in class 40.

שירותי מחזור; עיבוד וייצור של חומרים ממוחזרים; 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., 03/03/2009, No. 77/682752 ארה"ב, 03/03/2009, מספר 77/682752

Class: 40 סוג: 40

כ"ג טבת תשע"א - 53130/12/2010



Application Date 23/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222913 מספר סימן

EVOSOURCE

Owners

Name: MBA Polymers, Inc.

Address: 500 West Ohio Avenue, Richmond, CA, U.S.A.

Identification No.: 800533

(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: 17 סוג: 17

Recycled materials in flake, pellet or molded parts; all 
included in class 17.

חומרים ממוחזרים בצורת פתיתים, כדורים או חלקים מעוצבים;
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., 03/03/2009, No. 77/682752 ארה"ב, 03/03/2009, מספר 77/682752

Class: 17 סוג: 17

כ"ג טבת תשע"א - 53230/12/2010



Application Date 04/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222920 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products; cosmetic products and 
preparations for skin care, cosmetic creams, lotions 
for cosmetic purposes; tissues impregnated with 
cosmetic lotions, soaps, medicated soap, disinfectant 
soaps, dermatological soaps, cleansing milk, almond 
oil for cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes, 
almond oil; suncare products, astringents for 
cosmetic purposes, cosmetic preparations for baths, 
cotton sticks for cosmetic purposes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices; cleansing water, 
water for cosmetic use, cleansing solutions for 
cosmetic use, preparations for cleansing the skin, 
toiletry solutions, shampoos, cosmetic products and 
preparations for scalp care; non-medicated products 
for babies' skin care, namely shampoos, sun-screen 
creams, hydrating face creams and soaps, hydrating 
body creams and soaps; thick moist wipes for baby 
changing, body and hair wash solutions, superfatted 
soaps, body cream soap, bubble bath for babies, 
creams and milks for the face, creams and milks for 
the body, creams and milks for the breech, protective 
sticks for skin care, body creams; vitamin creams, 
vitamin creams for baby changing, creams and milks 
for solar protection, soapless dermatological bars, 
soapless dermatological washing gels, hand creams; 
cosmetic powders; all included in class 3.

דברי בישום; מוצרים ותכשירים קוסמטיים לטיפוח העור; קרמים
קוסמטיים, תחליבים למטרות קוסמטיות; מגבונים ספוגים
בתחליבים קוסמטיים, סבונים, סבונים רפואיים, סבונים
מחטאים, סבונים לעור, חלב ניקוי, שמן שקדים למטרות

קוסמטיות, שמנים למטרות קוסמטיות, שמן שקדים; תכשירים
קוסמטיים למטרות הרזיה, מוצרים להגנה בפני קרינת השמש,

חומרים מכווצים למטרות קוסמטיות, תכשירים קוסמטיים
לאמבט, מקלות צמר-גפן למטרות קוסמטיות, שמנים אתריים,
קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, משחות שיניים; מים אנטיספטי;
מים לשימוש קוסמטי, תמיסות קוסמטיות לשימוש קוסמטי,
תכשירים לניקוי העור, תמרוקים, שמפו, תכשירים ומוצרים

לטיפוח הקרקפת; תכשירי טיפוח העור לא רפואיים לתינוקות,
שהיינו, שמפו, משחות הגנה בפני קרינת השמש, סבונים

וקרמים לחות לפנים, סבונים וקרמים לחות לגוף; מגבונים עבים
להחלפת חיתול של תינוקות, תרחיצים לגוף ולשיער, סבונים
המכילים עודף שומן, קרם סבון לגוף, בועות סבון לתינוקות,
חלב וקרמים לפנים, חלב וקרמים לגוף, חלב וקרמים לטוסיק,
מקלות הגנה לטיפוח העור, קרמים לגוף; קרמים עם ויטמינים,
קרמים עם ויטמינים להחלפת חיתול של תינוקות, קרמים וחלב

להגנה מפני השמש, סבון מוצק דרמטולוגי ללא סבון, ג'ל
לרחצה דרמטולוגי ללא סבון, קרמים לידיים; אבקות קוסמטיות;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 53330/12/2010



Owners

Name: LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Address: avenue de l'Arche 10, Courbevoie, 92400, 
France

Identification No.: 70572

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 טבת תשע"א - 53430/12/2010



Application Date 04/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222924 מספר סימן

Owners

Name: Borax Europe Limited

Address: Eastbourne Terrace 2, London W2 6LG, United 
Kingdom

Identification No.: 44562

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: 2 סוג: 2

Preservatives against rust and against deterioration 
of wood; all included in class 2.

חומרי שימור נגד חלודה ונגד החמרת מצבו של עץ; הנכללים
כולם בסוג 2.

כ"ג טבת תשע"א - 53530/12/2010



Application Date 16/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222959 מספר סימן

Owners

Name: Borserini S.r.l.

Address: 23100 Sondrio, Via Nazario Sauro 1, Italy

Identification No.: 70575

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sabina Mayer, Law Office

Address: 25 Hamered St., P.O.B. 50387, Tel Aviv, 
61500, Israel

שם: סבינה מאייר, משרד עו"ד

כתובת : רח' המרד 25, ת.ד. 50387, תל אביב, 61500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Life-saving apparatus and instruments; fire-
extinguishing apparatus; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בהצלת נפשות; מכשירים לכיבוי
אש; נכללים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 53630/12/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222965 מספר סימן

LAZYTOWN

Owners

Name: LazyTown Entertainment (a.k.a Latibaer ehf)

Address: Midhraun 4, 210, Gardabaer, Iceland

Identification No.: 70574

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: 16 סוג: 16

Books, magazines, stickers, party goods, stationary; 
all included in class 16.

ספרים, מגזינים, מדבקות, דברי מסיבות, ניירות מכתבים;
הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 53730/12/2010



Application Date 11/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222982 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Koren Sheffi Zuckerman שם: קורן שפיי-צוקרמן

Address: 19 Hadera St., Petah Tiqwa, 49726, Israel כתובת : חדרה 19, פתח תקוה, 49726, ישראל

Identification No.: 033260423מספר זיהוי: 033260423

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Shows and presentations about dental care and; 
dental care training for all ages (including toddlers, 
children, youths and adults); activities in the dental 
care field; activities in the dental health field using 
different instructional aids and information; all 
included in class 41.

הצגות בנושא בריאות השיניים, הדרכות על בריאות השיניים
בכל הגילאים ילדים, נוער ולמבוגרים, פעילויות בנושא בריאות
השיניים, הפעלות באמצעות עזרי למידה שונים, מידע; הנכללים

כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 53830/12/2010



Application Date 17/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223003 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: The Gertner Institute For Epidemiology and 
Health Policy Research Ltd.

שם: מכון גרטנר לחקר אפידימיולגיה ומדיניות בריאות בע"מ

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

Identification No.: 513451583מספר זיהוי: 513451583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilony & Azulai, Adv. & Notary

Address: 24 Huberman St., Tel Aviv, 64075, Israel

שם: גילוני את אזולאי, עו"ד ונוטריון

כתובת : הוברמן 24, תל אביב, 64075, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Receiving and provision of information in various 
fields of health and medicine by physicians, medical 
experts, experts in various fields of conventional and 
non conventional medicine, or other experts in the 
health and medical fields of activities, patients and 
their families, all through online databases, internet 
sites and social networks on the web, mobile phones 
and by any other form of mass media and means of 
communication; all included in class 44.

קבלה ומתן מידע בתחומי רפואה ובריאות שונים על  ידי
רופאים, מומחים רפואים, מומחים מסוגיםשונים ברפואה

קונבנציונאלית ולא קונבנציונאלית, או מומחים אחרים בתחומי
הפעילות הבריאותיים והרפואיים חולים ובני משפחותיהם
באמצעות מאגרי מידע מקוונים, אתרים ורשתות חברתיות
באינטרנט, בסלולר, בכל כלי מדיה ותקשורת או ברשתות

תקשורת המוניות אחרות; הכלולים כולם בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 53930/12/2010



Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223061 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

The mark is limited to the colours dark blue, blue,
light blue, green, dark green, light green, white

as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול כהה, כחול, כחול בהיר, ירוק, ירוק
כהה, ירוק בהיר ולבן הנראים בסימן.

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Three- wheeled motor vehicles and their spare parts 
and accessories. All included in class 12.

רכבים ממונעים בעלי שלושה גלגלים, חלקי החילוף ואביזרים
עבורם, הנכללים כולם בסוג 12

כ"ג טבת תשע"א - 54030/12/2010



Application Date 26/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223074 מספר סימן

RUSCADI

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 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 54130/12/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223083 מספר סימן

HENDRIO

Owners

Name: Wyeth

Address: Madison, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69104

(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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical oncology preparations and 
substances; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים אונקולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 54230/12/2010



Application Date 28/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223106 מספר סימן

FORSPIRO

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

Drug delivery inhalers, dry powder inhalers, 
nebulisers, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 10.

משאפים להעברת תרופות, משאף לאבקה יבשה, מכשירי
אינהלציה, חלקים ומתאמים לכל הטובין המוזכרים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 54330/12/2010



Application Date 30/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223117 מספר סימן

LUEVA

Owners

Name: N.V. Organon

Address: Oss, Netherlands

Identification No.: 368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 preparations, namely 
contraceptives; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, שהם אמצעי מניעה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 54430/12/2010



Application Date 30/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223118 מספר סימן

TRUSIA

Owners

Name: N.V. Organon

Address: Oss, Netherlands

Identification No.: 368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 preparations, namely 
contraceptives; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים שהם אמצעי מניעה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 54530/12/2010



Application Date 31/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223124 מספר סימן

LIP MASSAGE

Owners

Name: Blistex Inc.

Address: 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois, 60523, 
U.S.A.

Identification No.: 800547

Incorporated in the State of Illinois

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Non-medicated lip care, skin care, and personal care 
topical preparations; non-medicated topical 
preparations for human use for moisturization, 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin 
care, for cleansing the skin, to prevent or alleviate the 
symptoms of acne and other skin afflictions; non-
medicated lotions, gels, balms and ointments for the 
use on the lips and skin; non-medicated topical 
sunscreen preparations for use on the lips and skin, 
and applicators or pads sold as a component with the 
foregoing goods; all included in class 3.

טיפול שפתיים, טיפול עור, ותכשירים מקומיים לטיפול אישי
שאינם תרופתיים; תכשירים מקומיים שאינם תרופתיים לשימוש

בבני אדם ללחות, יובש, פצעי קור, כוויות, גירוד, לטיפול
שפתיים ועור, לניקוי העור, למניעת או הקלת תסמינים של

אקנה ומכאובי עור אחרים; תחליבים, ג'לים, תרופות מרגיעות
ומשחות לשימוש על השפתיים והעור; תכשירים מסנני קרינה
מקומיים לא תרופתיים לשימוש על השפתיים והעור, ומתקן
להחדרת תרופה או  רפידות הנמכרות כמרכיב עם הטובין

דלעיל; הכל כלול בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 54630/12/2010



Application Date 31/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223126 מספר סימן

LIP MASSAGE

Owners

Name: Blistex Inc.

Address: 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois, 60523, 
U.S.A.

Identification No.: 800547

Incorporated in the State of Illinois

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Medicated lip care, skin care, and personal care 
topical preparations; medicated topical preparations 
for human use for moisturization, dryness, cold 
sores, burns, itching, for lip and skin care, for 
cleansing the skin, to prevent or alleviate the 
symptoms of acne and other skin afflictions, topical 
analgesic preparations, topical antibiotic 
preparations; medicated lotions, gels, balms and 
ointments for the use on the lips and skin; medicated 
topical sunscreen preparations for use on the lips 
and skin, and applicators or pads sold as a 
component with the foregoing goods; all included in 
class 5.

טיפול שפתיים, טיפול עור, ותכשירים מקומיים לטיפול אישי,
תרופתיים; תכשירים תרופתיים מקומיים לשימוש בבני אדם
עבור לחות, יובש, פצעי קור, כוויות, גירוד, לטיפול שפתיים

ועור, לניקוי העור, למניעת או הקלת תסמינים של אקנה וכאבי
עור אחרים, תכשירים משככי כאבים מקומיים, תכשירים
אנטיביוטיים מקומיים; תחליבים, ג'לים, תרופות מרגיעות
ומשחות, תרופתיים לשימוש על השפתיים והעור; תכשירים

מסנני קרינה מקומיים תרופתיים לשימוש על השפתיים והעור,
ומתקנים להחדרת תרופה או רפידות הנמכרים כמרכיב עם

הטובין דלעיל; הכל כלול בסוג 5

כ"ג טבת תשע"א - 54730/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223134 מספר סימן

GLASEEQ

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 טבת תשע"א - 54830/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223137 מספר סימן

FULMAPA

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 טבת תשע"א - 54930/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223138 מספר סימן

IMPSOBON

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 טבת תשע"א - 55030/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223139 מספר סימן

FRAIZERON

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 טבת תשע"א - 55130/12/2010



Application Date 25/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223167 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: HAMOAZA LEHESDER HIMURIM BASPORT שם: המועצה להסדר הימורים בספורט

Address: תל אביב, ישראל כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 34595מספר זיהוי: 34595

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cohen, Wilchek, Kimhi & Co., Adv.

Address: 8 Hartum St., Jerusalem, 91450, Har Hotzvim, 
Israel

שם: כהן, וילצ'יק, קמחי ושות', עו"ד

כתובת : רח' הרטום 8, ירושלים, 91450, הר חוצבים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Betting and lottery. הימורים והגרלות.

כ"ג טבת תשע"א - 55230/12/2010



Application Date 25/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223168 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: HAMOAZA LEHESDER HIMURIM BASPORT שם: המועצה להסדר הימורים בספורט

Address: תל אביב, ישראל כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 34595מספר זיהוי: 34595

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cohen, Wilchek, Kimhi & Co., Adv.

Address: 8 Hartum St., Jerusalem, 91450, Har Hotzvim, 
Israel

שם: כהן, וילצ'יק, קמחי ושות', עו"ד

כתובת : רח' הרטום 8, ירושלים, 91450, הר חוצבים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing sport competitions. ארגון תחרויות ספורט.

כ"ג טבת תשע"א - 55330/12/2010



Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223265 מספר סימן

VIRGINIA S.

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: 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

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/03/2009, No. 52534/2009 שוויץ, 06/03/2009, מספר 52534/2009

Class: 14 סוג: 14

כ"ג טבת תשע"א - 55430/12/2010



Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223271 מספר סימן

J-System

Owners

Name: Degesch GMBH

Address: Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, Laudenbach, 
69514, Germany

Identification No.: 800564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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

Mobile motor driven apparatus for pest control; 
included in class 7.

התקן נייד ממונע להדברה; נכלל בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 55530/12/2010



Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223273 מספר סימן

VIRGINIA S.

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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; כולם נכללים 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, 06/03/2009, No. 52534/2009 שוויץ, 06/03/2009, מספר 52534/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 55630/12/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223290 מספר סימן

PIN UP STARS

Owners

Name: Pin-Up Stars S.r.l.

Address: Via Porta Nova 3, Bologna, 40123, Italy

Identification No.: 70596

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

Cosmetics, including night and day creams, cleaning 
preparations for the care of the face and body, bath-
foam, shaving foam, aftershaves, foundation 
makeup, nail polish, deodorants for men and women, 
hand and body soaps, hair shampoos and rinses, 
hair spray, toothpaste and fragrances, namely 
perfume, toilet water and essential oils for personal 
use for men and women; all included in class 3.

דברי קוסמטיקה, כולל תחליבים ללילה ויום, תכשירי ניקוי
לטיפוח פנים וגוף, קצף אמבט, קצף גילוח, אפטרשייב, מייק אפ
בסיס, לק ציפורנים, דאודורנטים לגברים ונשים, סבונים לידיים
ולגוף, שמפו ותרחיצים לשיער, ספריי לשיער, משחת שיניים
וריחנים, דהיינו, בשמים, מי טואלט ושמנים אתריים לשימוש

אישי לגברים ונשים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 55730/12/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223292 מספר סימן

PIN UP STARS

Owners

Name: Pin-Up Stars S.r.l.

Address: Via Porta Nova 3, Bologna, 40123, Italy

Identification No.: 70596

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

Optical instruments, apparatus and equipments; 
glasses; sunglasses; spectacles; spectacles frames; 
monocles; lorgnettes; parts, fittings, accessories, 
components and cases for all the aforesaid goods; all 
included in class 9.

מכשירים אופטיים, התקנים וציוד; משקפיים; משקפי שמש;
משקפיים; מסגרות למשקפיים; משקפיים בעלי עדשה אחת;
משקפות-תיאטרון; חלקים, מתאמים, אביזרים, רכיבים ותיבות

לכל הטובין לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 55830/12/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223293 מספר סימן

PIN UP STARS

Owners

Name: Pin-Up Stars S.r.l.

Address: Via Porta Nova 3, Bologna, 40123, Italy

Identification No.: 70596

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

Articles made of precious metals and alloys of 
precious metals with or without precious stones, 
namely rings, necklaces, bracelets, brooches, 
earrings, tie clips, cuff-links, diamonds, jewel-cases, 
watches, clocks, chronometers, watch cases, 
costume jewellery, parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 14.

פריטים עשויים ממתכות יקרות וסגסוגותיהן ממתכות יקרות עם
או ללא אבנים יקרות, דהיינו, טבעות, מחרוזות, צמידים, סיכות
נוי, עגילים, סיכות לעניבות, חפתים, יהלומים, תיבות תכשיטים,

שעונים, שעוני קיר, כרונומטרים, תיבות לשעונים, תכשיטי
אופנה, חלקים ומתאמים עבור כל הטובין לעיל; הנכללים כולם

בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 55930/12/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223294 מספר סימן

PIN UP STARS

Owners

Name: Pin-Up Stars S.r.l.

Address: Via Porta Nova 3, Bologna, 40123, Italy

Identification No.: 70596

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

Leather and imitation of leather, handbags, wallets, 
luggage, attache cases, tote bags, briefcases, sport 
bags, traveling trunks, carry-on bags, shoulder bags, 
garment bags for traveling, key cases, umbrellas, 
parasols, walking sticks,whips, harnesses, saddlery; 
all included in class 18.

עור וחיקויי עור, תיקי יד, ארנקים, מזוודות, תיקי מסמכים, תיקי
נשיאה, תיקי מסמכים, תיקי ספורט, מזוודות לנסיעה, תיקי

נישאים, תיקי שכם, תיקי ביגוד לנסיעות, קופסאות למפתחות,
מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, שוטים, רתמות, אוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 56030/12/2010



Application Date 27/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223295 מספר סימן

PIN UP STARS

Owners

Name: Pin-Up Stars S.r.l.

Address: Via Porta Nova 3, Bologna, 40123, Italy

Identification No.: 70596

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 for men, women and children, namely belts, 
coats, raincoats, waistcoats, blouses and pullovers, 
jackets, trousers, skirts, dresses, suits, shirts and 
chemises, T-shirts, sweaters, underwear, swim 
trunks, swim suits, beach robes, bath robes, socks 
and stockings, gloves, ties, scarves, hats and caps, 
boots, shoes and slippers; all included in class 25.

ביגוד לגברים, נשים וילדים, דהיינו חגורות, מעילים, מעילי
גשם, מקטורנים, חולצות ואפודות, ג'קטים, מכנסיים, חצאיות,
, T-שמלות, חליפות, חולצות וחולצות מכופתרות, חולצות

סוודרים, הלבשה תחתונה, מכנסי שחייה, בגדי ים, חלוקי ים,
חלוקי רחצה, גרביים וגרביונים, כפפות, עניבות, צעיפים,

כובעים וקפצונים, מגפים, נעלים ונעלי בית; כולם נכללים בסוג
.25

כ"ג טבת תשע"א - 56130/12/2010



Application Date 07/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223339 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; all the aforementioned 
tobacco-based products containing predominantly 
Virginia Tobacco; 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; כל המוצרים מבוססי
הטבק האמורים לעיל המכילים בעיקר טבק וירגיניה; נכללים

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, 09/03/2009, No. 52566/2009 שוויץ, 09/03/2009, מספר 52566/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 56230/12/2010



Application Date 07/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223353 מספר סימן

BEN 10 ULTIMATE ALIEN

Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Meat, fish, poultry; fruit preserves; jellies; jams; 
candied fruit snacks, dehydrated fruit snacks, fruit 
and soy based snacks; vegetable crisps, fruit crisps; 
milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk 
and frozen yogurt; dairy based foods and beverages 
including yogurt and yogurt based beverages; all 
included in class 29.

בשר, דג, עוף; שימורי פירות; ג'לי; ריבות; חטיפי פירות
מסוכרים, חטיפי פירות מיובשים, חטיפים על בסיס פירות
וסויה; פריכיות ירקות, פריכיות פירות; חלב ומוצרי חלב, לא

כולל גלידה, מקפא חלב ופרוזן יוגורט; מזון ומשקאות על בסיס
חלב כולל יוגורט ומשקאות על בסיס יוגורט; הנכללים כולם בסוג

.29

כ"ג טבת תשע"א - 56330/12/2010



Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223364 מספר סימן

SOLAR-LOG

Owners

Name: Solare Datensysteme GmbH

Address: Butzensteigleweg 16/3, 72348 Rosenfeld, 
Germany

Identification No.: 800576

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Apparatus and instruments for monitoring, 
measuring, controlling, recording and reproducing the 
performance of solar energy and photovoltaic 
systems; all included in class 9.

מכשירים וכלים לניטור, מדידה, פיקוח, הקלטה ושחזור של
פעולת אנרגיה סולארית ומערכות פוטו-אלקטריות; 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. 3020090424209 גרמניה, 17/07/2009, מספר 3020090424209

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 56430/12/2010



Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223365 מספר סימן

YOUTH CODE

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, דיאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים

ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול
תמידי; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/03/2009, No. 09/3.635.153 צרפת, 09/03/2009, מספר 09/3.635.153

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 56530/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223380 מספר סימן

סלקום דיירקט

Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: Netanya, Israel כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; accompanying accesories for telephones 
and mobile telephones, including pouches, headsets, 
hand free speaking devices, charges, batteries, 
attached panels and laces; smart cards, dial cards, 
magnetic cards and/or electronic chip cards; 
apparatus and instruments for recording, transmitting 
or reproduction of voice, data, images, short films 
and animation; computer software and programs; 
modems; cellular modems; image, animation and 
music files; optical apparatus; credit cards and other 
means of payment; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון

ניידים; אביזריםנלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור,
העברה או שחזור של קול, נתונים, בבואות, תמונות, סרטונים
ואנימציה; תוכנות ותוכניות מחשב; קבצי תמונה, אנימציה

ומוסיקה; מחשבים; דיסקים; כרטיסי אשראי, ואמצעי תשלום
אחרים; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות לעיל;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 56630/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223381 מספר סימן

סלקום דיירקט

Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address:  10הגביש, P.O.B. 4060,  ,ישראל42140נתניה , כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, including services provided via 
cellular networks and other types of communication 
and telecommunication networks and via global 
computer networks; consultancy and provision of 
information in these fields; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, לרבות שירותים המסופקים באמצעות
רשתות סלולריות ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים
אחרים ובאמצעות רשתות מחשב גלובליות; ייעוץ ואספקת

מידע בתחומים הנ''ל; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 56730/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223382 מספר סימן

סלקום דיירקט

Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address:  10הגביש, P.O.B. 4060,  ,ישראל42140נתניה , כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication and communication, including 
mobile and fixed telecommunication, telephone, 
facsimile, telex, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; reception, transmission, storage, 
exchange and processing of data and information; on
-line information services; content services; 
interactive content servicse; provision of access to 
information and content services via the internet, 
including via cellular devices; services for reception, 
download, upload, exchange, storage and 
transmission of sounds, audio, images, video files 
and content to mobile handsets and radio-telephones 
via cellular networks and devices and computer 
networks and devices, including pre-paid 
communication services via dial cards; all included in 
class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה,
טלפון, פקסימיליה, טלקס, קבלת מסרים והעברתם, תקשורת
לוויינית, תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי העברה,
שמירה, חילוף ועיבוד נתונים ומידע; שירותי מידע מקוונים;
שירותי תוכן; שירותי תוכן אינטראקטיביים; אספקת גישה
לשירותי מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות
טלפונים סלולריים; שירותי העברת, הורדת, העלאת, החלפת,

שמירת ושידור צלילים, דמויות, קטעי אודיו ווידאו ותכנים
מסוגים שונים והודעות מולטימדיה למכשירי טלפון ניידים וציוד
קצה סלולרי באמצעות רשתות סלולריות ורשתות מחשבים
גלובליות, לרבות שירותי תקשורת בתשלום מראש באמצעות

כרטיסי חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 56830/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223383 מספר סימן

CELLCOM DIRECT

Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address:  10הגביש, P.O.B. 4060,  ,ישראל42140נתניה , כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; accompanying accesories for telephones 
and mobile telephones, including pouches, headsets, 
hand free speaking devices, charges, batteries, 
attached panels and laces; smart cards, dial cards, 
magnetic cards and/or electronic chip cards; 
apparatus and instruments for recording, transmitting 
or reproduction of voice, data, images, short films 
and animation; computer software and programs; 
modems; cellular modems; image, animation and 
music files; optical apparatus; credit cards and other 
means of payment; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון

ניידים; אביזריםנלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור,
העברה או שחזור של קול, נתונים, בבואות, תמונות, סרטונים
ואנימציה; תוכנות ותוכניות מחשב; קבצי תמונה, אנימציה

ומוסיקה; מחשבים; דיסקים; כרטיסי אשראי, ואמצעי תשלום
אחרים; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות לעיל;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 56930/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223384 מספר סימן

CELLCOM DIRECT

Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address:  10הגביש, P.O.B. 4060,  ,ישראל42140נתניה , כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, including services provided via 
cellular networks and other types of communication 
and telecommunication networks and via global 
computer networks; consultancy and provision of 
information in these fields; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, לרבות שירותים המסופקים באמצעות
רשתות סלולריות ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים
אחרים ובאמצעות רשתות מחשב גלובליות; ייעוץ ואספקת

מידע בתחומים הנ''ל; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 57030/12/2010



Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223385 מספר סימן

CELLCOM DIRECT

Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address:  10הגביש, P.O.B. 4060,  ,ישראל42140נתניה , כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication and communication, including 
mobile and fixed telecommunication, telephone, 
facsimile, telex, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; reception, transmission, storage, 
exchange and processing of data and information; on
-line information services; content services; 
interactive content servicse; provision of access to 
information and content services via the internet, 
including via cellular devices; services for reception, 
download, upload, exchange, storage and 
transmission of sounds, audio, images, video files 
and content to mobile handsets and radio-telephones 
via cellular networks and devices and computer 
networks and devices, including pre-paid 
communication services via dial cards; all included in 
class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה,
טלפון, פקסימיליה, טלקס, קבלת מסרים והעברתם, תקשורת
לוויינית, תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי העברה,
שמירה, חילוף ועיבוד נתונים ומידע; שירותי מידע מקוונים;
שירותי תוכן; שירותי תוכן אינטראקטיביים; אספקת גישה
לשירותי מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות
טלפונים סלולריים; שירותי העברת, הורדת, העלאת, החלפת,

שמירת ושידור צלילים, דמויות, קטעי אודיו ווידאו ותכנים
מסוגים שונים והודעות מולטימדיה למכשירי טלפון ניידים וציוד
קצה סלולרי באמצעות רשתות סלולריות ורשתות מחשבים
גלובליות, לרבות שירותי תקשורת בתשלום מראש באמצעות

כרטיסי חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 57130/12/2010



Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223396 מספר סימן

ALEXIA

Owners

Name: Slaur Chauvet

Address: 192 rue de la Vallee, P.O.B. 76600, LE HAVRE, 
France

Identification No.: 800114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 57230/12/2010



Application Date 03/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223428 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Laka-Menicure Express Ltd. שם: לקה-מניקור אקספרס בע"מ

Address: Levontin 30, Tel Aviv, Israel כתובת : לבונטין 30, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514164250מספר זיהוי: 514164250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Achiav Kolton, Adv.

Address: 17 Aminadav St., Tel Aviv, 67067, Israel

שם: אחיאב קולטון, עו"ד

כתובת : רח' עמינדב 17, תל אביב, 67067, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings; all 
included in class 44.

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג
.44

כ"ג טבת תשע"א - 57330/12/2010



Application Date 12/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223439 מספר סימן

DAFI

Owners

Name: FORMASTER S.A.

Address: ul. Fabryczna 24, Kielce, 25818, Poland

Identification No.: 800583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10,
ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Bottle corks, plastic containers, non-metallic 
automotive accessories, namely, clothing hangers; all 
included in Class 20.

פקקים לבקבוקים, מיכלי פלסטיק, אביזרים לרכב שאינם
מטאליים, דהיינו, קולבי בגדים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 12 סוג: 12

Vehicle cup holders; all included in Class 12. מחזיקי כוסות לרכב, הנכללים בסוג 12.

Class: 9 סוג: 9

Mobile phone holders; all included in Class 9. מחזיקים לטלפונים סלולאריים, הנכללים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 57430/12/2010



Application Date 03/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223474 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Nisim Ben Said שם: ניסים בן סעיד

Address: Even Shifrut 9, Beer Sheva, Israel כתובת : אבן שפרוט 9, באר שבע, ישראל

Identification No.: 067762591מספר זיהוי: 067762591

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: 35 סוג: 35

Import and marketing of commercial refrigerators; all 
included in class 11.

יבוא ושיווק מקררים מסחריים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 57530/12/2010



Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223480 מספר סימן

TESURAT

Owners

Name: Pfizer A.G.

Address: Schärenmoosstrasse 99, Zurich, Switzerland

Identification No.: 800585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 to treat diseases and 
disorders of the central nervous system; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ובהפרעות של מערכת
העצבים המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 57630/12/2010



Application Date 14/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223533 מספר סימן

SORONA

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: 1 סוג: 1

Polymer for use in the manufacture of carpets, films 
and textiles, industrial and non-woven fabrics; all 
included in class 1.

פולימר לשימוש בייצור שטיחים,סרטים וטקסטילים, תעשיתי
ובדים לא ארוגים ; הכל כלול בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 57730/12/2010



Application Date 15/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223571 מספר סימן

PRECIPRA

Owners

Name: Pfizer A.G.

Address: Schärenmoosstrasse 99, Zurich, Switzerland

Identification No.: 800585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות במערכת העצבים
המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 57830/12/2010



Application Date 07/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223577 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Tal Shulmark שם: טל שולמרק

Address: 23/15 Hagvura St., Kiriat Gat, Israel כתובת : הגבורה 23/15, קרית גת, ישראל

Identification No.: 024001992מספר זיהוי: 024001992

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Veterinary services; agriculture services; all included 
in class 44.

שירותים וטרינריים; שירותים בקשר לחקלאות; הנכללים כולם
בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 57930/12/2010



Application Date 07/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223580 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Smartent Ltd. שם: סמארטנט בע"מ

Address: Hanadiv 71, Hertselia, Israel כתובת : הנדיב 71, הרצליה, ישראל

Identification No.: 513159574מספר זיהוי: 513159574

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pick/ Peleg & Co

Address: 65 Yigal Alon St., Tel Aviv, Israel

שם: פיק/ פלג ושות'

כתובת : יגאל אלון 65, תל אביב-יפו, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing wireless internet services in WLAN 
technology; included in class 38

אספקת שירותי חיבור אלחוטי לרשת האינטרנט בטכנולוגיית
WLAN; הנכלל בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 58030/12/2010



Application Date 16/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223619 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; 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; 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)

Ukraine, 09/04/2009, No. M 2009 04079 M 2009 04079 אוקראינה, 09/04/2009, מספר

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 58130/12/2010



Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223685 מספר סימן

CHROMA SENSITIVE

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 and wax for the hair styling and hair 
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; hair straighteners; essential oils for 
personal use; all included in class 3.

שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים, משחות, קרמים, תחליבים,
סרומים ושעווה לעיצוב שיער וטיפול בשיער; לקות לשיער;
תכשירים לצביעת השיער ותכשירים להסרת צבע מהשיער;
תכשירים לתילתול  ולסלסול תמידי; מיישרי שיער; תמציות

שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 58230/12/2010



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223710 מספר סימן

RES TECHNOLOGY

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: 10 סוג: 10

Component feature of drug-eluting coronary stents 
and drug delivery platforms; all included in class 10.

רכיבים המאופיינים בתומכונים (סטנטים) ממצי תרופות
לעורקים כליליים ובתוכניות העברת תרופה; הנכללים כולם

בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 58330/12/2010



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223712 מספר סימן

STETSON

Owners

Name: John B. Stetson Company

Address: 86 Hudson Street, Hoboken, 07030, New 
Jersey, U.S.A.

Identification No.: 800607

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

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
cologne, toilet water, personal deodorants, 
aftershave lotions, soaps for personal use, skin 
moisturizers, skin toning lotions and body wash; all 
included in class 3.

בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער,
מי בושם, מי טואלט, דיאורדורנטים אישיים, תחליבים לאחר
גילוח, סבונים לשימוש אישי, קרם לחות לעור, תחליבים נותני

גוון לעור ותרחיץ לגוף; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 58430/12/2010



Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223724 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SHOSHANI & WEINSTEIN LTD. שם: חברת שושני את וינשטיין בע"מ

Address: Haifa Bay, Israel כתובת : ת.ד. 10112, מפרץ חיפה, ישראל

Identification No.: 13670מספר זיהוי: 13670

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliahu Melech, Adv.

Address: 1 Natanzon St., Haifa, 33034, Israel

שם: אליהו מלך , עו"ד

כתובת : רח' נתנזון 1, חיפה, 33034, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Material for use on concrete floors, for industrial and 
private buildings, for the creation of a wear-proof 
layer, mosaic grinding, abrasive minerals, and water 
filtering beddings; all included in class 19.

חומר לשימוש על גבי רצפות בטון לתעשייה ולבניה פרטית
ליצירת שכבה חסינת שחיקה, גריסת מושאיקה,

מינרלים אברזיביים ומצעי סינון למים; נכללים בסוג 19.

כ"ג טבת תשע"א - 58530/12/2010



Application Date 13/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223737 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Kapel Kal 2002 Ltd. שם: קפל קל 2002 בע"מ

Address: Derech Shlomo 10, Tel Aviv, 68111, Israel כתובת : דרך שלמה 10, תל אביב, 68111, ישראל

Identification No.: 513290890מספר זיהוי: 513290890

Name: Kapel Kal Shtern Ltd. שם: קפל קל שטרן בע"מ

Address: Derech Shlomo 10, Tel Aviv, 68111, Israel כתובת : דרך שלמה 10, תל אביב, 68111, ישראל

Identification No.: 511755373מספר זיהוי: 511755373

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Manufacture, import/export, marketing, consultation 
and service of electric/hydraulic/fixed/folded 
beds/couches for: various treatments, physiotherapy, 
rehabilitation, raising, gynecology, urology, surgery, 
orthopedics, ophtalmologist, veterinary, massage, 
spa, cosmetics, hospitalization, stretcher, shower 
trolley, setting up/tilt.; physiotherapy accessories, 
medical and rehabilitation equipment; all included in 
class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים
ולריפוי וטרינרי; איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים;
פריטים אורתופדיים; חומרי תפירה; נכללים בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 58630/12/2010



Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223796 מספר סימן

GOLD'S GYM

Owners

Name: Gold's Gym Licensing LLC

Address: 125 E. John Carpenter Freeway, Suite 1300, 
Irving, Texas, U.S.A.

Identification No.: 800616

a 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: 41 סוג: 41

Gymnasium, exercise and fitness services; all 
included in class 41.

שירותי התעמלות, אימון וכושר; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 58730/12/2010



Application Date 29/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223812 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; broadcasting services; 
organisation and distribution of television 
broadcasts/programmes via wireless and cable 
networks; transmitting of film, television, teletext and 
videotext programmes or broadcasts; arranging and 
granting access to users for various communications 
networks, including for interactive applications, in 
particular for data distribution; gathering, delivering 
and transmitting messages, press reports and market 
research data (including using electronic means 
and/or by computer); transmission of sound and 
images by satellite; broadcasting processed and 
unprocessed data by satellite; loading and updating 
operating software by cable or satellite; broadcasting 
pay-TV, including video-on-demand and pay-per-
view, also for others as a digital platform; providing of 
information to others concerning broadcast 
programming and scheduling, broadcasting 
information via wireless or guided networks; on-line 
services and transmission, namely transfer of 
information and messages including e-mail; operating 
a teleshopping channel; operating communications 
networks with the aid of digital multimedia 
technology, in particular for Internet access, 
teleshopping and telebanking, including for use with 
television screens; operation of networks for the 
transfer of messages, images, text, speech and data; 
transmission of information, including sound, image 
and data; transmission of fee data.Included in class 
38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי שידור; ארגון והפצה של
שידורי/תוכניות טלוויזיה באמצעות רשתות אלחוט ורשתות

כבלים; העברת תוכניות או שידורי סרטים, טלוויזיה, טלטקסט
ווידיאוטקסט; סידור ומתן גישה למשתמשים לרשות תקשורת
שונות, לרבות ליישומים אינטראקטיביים, במיוחד לצורך הפצת
נתונים; איסוף, אספקה והעברה של מסרים, דיווחי עיתונות
ונתונים לגבי מחקר שווקים (לרבות תוך שימוש באמצעים

אלקטרוניים ו/או במחשב); העברת קול ודמויות באמצעות לווין;
שידור נתונים מעובדים ובלתי מעובדים באמצעות לווין; הטענה
ועדכון של תוכנת הפעלה באמצעות כבלים או לווין; שידורי
טלוויזיה בתשלום, לרבות וידיאו על-פי דרישה ושידורים

בתשלום על-פי מספר הצפיות בהם, וכן השירותים הנ"ל גם
עבור אחרים כפלטפורמה דיגיטלית; אספקת מידע לאחרים
בנוגע לתכנון תוכניות ולוחות זמנים לשידור, שידור מידע

באמצעות רשתות אלחוט ורשתות מונחות; שירותים והעברה
מקוונים, דהיינו העברת מידע ומסרים, לרבות דואר-אלקטרוני;
הפעלת ערוץ קניות-רחק (teleshopping); הפעלת רשתות
תקשורת בעזרת טכנולוגית מולטימדיה דיגיטלית, במיוחד

לצורך גישה לאינטרנט, קניות-רחק (teleshopping) ובנקאות-
רחק (telebanking) לרבות לשימוש עם מסכי טלוויזיה;

הפעלה של רשתות להעברת מסרים, דמויות, טקסט, דיבור
ונתונים; העברת מידע, לרבות קול, דמות ונתונים; העברת

מידע לגבי אגרות. כלולים בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 58830/12/2010



Owners

Name: Universal City Studios LLLP

Address: 100 Universal City, Universal City, California, 
91608, U.S.A.

Identification No.: 568

(Delaware limited liability partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

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

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 58930/12/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223818 מספר סימן

Owners

Name: Alzheimer's Foundation International, Inc.

Address: 322 Eight Avenue, NEW YORK, NY, 10001, 
U.S.A.

Identification No.: 70630

(Florida Non-Profit Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: NIR BAR, ATTORNEY

Address: 155 Bialik street, Ramat-Gan, 52523, Israel

שם: עו"ד ניר בר

כתובת : ביאליק 155, רמת גן, 52523, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and understanding of 
Alzheimer's disease and related illnesses, diagnosis, 
treatment and care of individuals with Alzheimer's 
disease and related dementias, and providing social 
services and establishing care facilities for individuals 
with Alzheimer's disease or related dementias; all 
included in class 35.

קידום של מודעות והבנה ציבורית למחלת האלצהיימר ומחלות
הקשורות בה, לגבי אבחון, טיפול ודאגה לחולים באלצהיימר
ובשטיון הקשור במחלה, ולגבי הספקת שירותים סוציאלים
והקמת מתקנים לטיפול בחולים באלצהיימר ובשטיון שקשור

במחלה; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 59030/12/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223825 מספר סימן

Value - made for everyone

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 טבת תשע"א - 59130/12/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223826 מספר סימן

Value - made for everyone

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 טבת תשע"א - 59230/12/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223827 מספר סימן

Value - made for everyone

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: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; soaps; perfumery; all included in class 
3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; סבונים;
בשמים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 59330/12/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223829 מספר סימן

Value - made for everyone

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, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 59430/12/2010



Application Date 21/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223830 מספר סימן

Value - made for everyone

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 טבת תשע"א - 59530/12/2010



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223865 מספר סימן

BLADESYSTEM MATRIX

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

Computers; computer hardware; computer software; 
computer peripherals; computer and communications 
networking hardware and software; and data 
processing and data storage systems; all included in 
class 9.

מחשבים; חומרת מחשב; תוכנת מחשב; ציוד היקפי למחשב;
,תוכנה וחומרה לקישורי מחשב ותקשורת; ועיבוד מידע

ומערכות אחסון מידע; 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., 28/04/2009, No. 77/724,272 ארה"ב, 28/04/2009, מספר 77/724,272

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 59630/12/2010



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223902 מספר סימן

BLADESYSTEM MATRIX

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

Computer services, namely, computer systems 
analysis, planning, integration, design, installation 
and technical support services; all included in class 
42.

שירותי מחשב; בעיקר, ניתוח מערכות מחשב, תכנון,
אינטגרציה, עצוב, התקנה ושירותי תמיכה טכנית; 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., 28/04/2009, No. 77/724,272 ארה"ב, 28/04/2009, מספר 77/724,272

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 59730/12/2010



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223907 מספר סימן

RASIMLOD

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 במערכת הלב וכלי הדם, סוכרת
והפרעות מטבוליות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 59830/12/2010



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223908 מספר סימן

RASILAMLO

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 במערכת הלב וכלי הדם, סוכרת
והפרעות מטבוליות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 59930/12/2010



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223925 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Tucoola Ltd. שם: טוקולה בע"מ

Address: Hapaamonim 17a, Raanana, Israel כתובת : הפעמונים 17א', עידן בר, רעננה, ישראל

Identification No.: 514300243מספר זיהוי: 514300243

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software and 
hardware; included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג
.42

כ"ג טבת תשע"א - 60030/12/2010



Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223939 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: 30 סוג: 30

Sauces and preparations for making sauces; all 
included in class 30.

רטבים ותכשירים לעשיית רטבים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 60130/12/2010



Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223941 מספר סימן

LIGHTWAVE

Owners

Name: PENNWELL CORPORATION

Address: 1421 South Sheridan Road, Tulsa, Oklahoma 
74112, 74112, U.S.A.

Identification No.: 800628

An Oklahoma 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

Electronic downloadable newsletter in the field of 
fiber optics; all included in class 9.

ביטאון מקוון  בתחום האופטיקה הסיבית הניתן להורדה; 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., 29/07/2009, No. 77/786,606 ארה"ב, 29/07/2009, מספר 77/786,606

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 60230/12/2010



Application Date 05/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223988 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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Disposable diapers; all included in class 16. חיתולים לשימוש חד פעמי; 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., 06/04/2009, No. 77708027 ארה"ב, 06/04/2009, מספר 77708027

Class: 16 סוג: 16

כ"ג טבת תשע"א - 60330/12/2010



Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223993 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

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 עישון 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)

Switzerland, 09/09/2009, No. 591283 שוויץ, 09/09/2009, מספר 591283

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 60430/12/2010



Application Date 06/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223999 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 עישון 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)

Switzerland, 09/09/2009, No. 591282 שוויץ, 09/09/2009, מספר 591282

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 60530/12/2010



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

The three-dimensional package image does not 
constitute a part of the mark.

דמות האריזה התלת-מימדית 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

כ"ג טבת תשע"א - 60630/12/2010



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224041 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Mother Land Ltd. שם: מאדרלנד בע"מ

Address:  ישראל62744, תל אביב, 38רחוב בזל , כתובת : רחוב בזל 38, תל אביב, 62744, ישראל

Identification No.: 53038מספר זיהוי: 53038

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Altshuler-Welner, Advs.

Address: 25 Iben Gabirol St., Tel Aviv, 64078, Israel

שם: אלטשולר - ולנר, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 25, תל אביב, 64078, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; included in class 20. רהיטים; נכלל בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 60730/12/2010



Application Date 01/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224209 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Itshak Abutbul שם: יצחק אבוטבול

Address: Simtat Yakinton 9, Pardes Hana, Israel כתובת : סמטת יקינטון 9ב, פרדס חנה-כרכו, ישראל

Identification No.: 055687586מספר זיהוי: 055687586

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: NIR BAR, ATTORNEY

Address: 155 Bialik street, Ramat-Gan, 52523, Israel

שם: עו"ד ניר בר

כתובת : ביאליק 155, רמת גן, 52523, ישראל

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

,little רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
bags, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, school bags, diapers bags, mothers bags, 
nurse bags, children bags, toddlers bags, hand bags, 
carrying bags, rucksacks, saddle bags, purses, brief 
cases, traveling bags, textile products, suitcases, 
leather and imitation of leather and goods made from 
these materials and not included in other classes; all 
included in class 18.

תיקים, ילקוטים, תיקי החתלה, תיקי אמהות, תיקי הנקה, תיקי
ילדים, תיקי פעוטות, תיקי יד, תיקי נשיאה, תרמילי גב,
אמתחות, ארנקים, תיקי מסמכים, תיקים לנסיעה, אביזרי
טקסטיל, מזוודות, טובין שעשויים מעור ומחיקויי עור שאינם

נכללים
בסוגים אחרים; כולם בסיווג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 60830/12/2010



Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224217 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: BEEPER COMMUNICATIONS ISRAEL LTD. שם: ביפר תקשורת ישראל בע"מ

Address:  ישראל52118, רמת גן, 147רחוב ביאליק , כתובת : רחוב ביאליק 147, רמת גן, 52118, ישראל

Identification No.: 511284283מספר זיהוי: 511284283

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan WHERE MACHINES 
CONNECT, but in the combination of the mark.

WHERE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
MACHINES CONNECT, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Implements and devices to be used in measurement, 
command and control, signaling, life saving, 
conductance, switching, conversion, accumulation, 
electricity control and recording devices; all included 
in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח); בהצלת נפשות, התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג,
המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים להקלטה;

נכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 60930/12/2010



Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224218 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: BEEPER COMMUNICATIONS ISRAEL LTD. שם: ביפר תקשורת ישראל בע"מ

Address:  ישראל52118, רמת גן, 147רחוב ביאליק , כתובת : רחוב ביאליק 147, רמת גן, 52118, ישראל

Identification No.: 511284283מספר זיהוי: 511284283

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan WHERE MACHINES 
CONNECT, but in the combination of the mark.

WHERE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
MACHINES CONNECT, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication; all included in class 38. תקשורת רחק (טלקומוניקציה); הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 61030/12/2010



Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224380 מספר סימן

רפואון

Ownersבעלים

Name: Refuon Ltd. שם: רפואון בע"מ

Address: Hanamal 36, Haifa, Israel כתובת : הנמל 36, חיפה, ישראל

Identification No.: 513192831מספר זיהוי: 513192831

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moran Sharvit, Adv.

Address: Beit Clal 5 Druyanov St., Tel Aviv, 63143, Israel

שם: מורן שרביט, עו"ד

כתובת : בית כלל רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Services of locating and gathering medical 
information; all included in class 45.

שירותי מידע ואיתור תיעוד רפואי; הנכללים כולם בסוג 45.

כ"ג טבת תשע"א - 61130/12/2010



Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224398 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: GSN Electronic Company Ltd. שם: גי'.אס. אן. אלקטרוניק קומפני בע"מ

Address: 7 Atara St., Nazereth Illit, 17802, Israel כתובת : רחוב עטרה 7, נצרת עלית, 17802, ישראל

Identification No.: 511382046מספר זיהוי: 511382046

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Security and alarm products and systems including 
acoustic, microwave detectors and remote controls 
for such systems, multifunctional controllers, brackets 
for fastening detectors for alarm and security 
systems, wireless and non-wireless control panels for 
alarm and security systems; all included in class 9.

מוצרים ומערכות אזעקה וביטחון כולל גליים קוליים מיקרוגליים
שלטי רחוק עבור מערכות אלה, קונטרולרים רב תחליתיים,
אוחזים לחיבור גליים עבור מערכות אלה, פנלים חוטיים ועל
חוטיים ועל חוטיים עבור מערכות אלה; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 61230/12/2010



Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224399 מספר סימן

PATROL

Ownersבעלים

Name: GSN Electronic Company Ltd. שם: גי'.אס. אן. אלקטרוניק קומפני בע"מ

Address: 7 Atara St., Nazereth Illit, 17802, Israel כתובת : רחוב עטרה 7, נצרת עלית, 17802, ישראל

Identification No.: 511382046מספר זיהוי: 511382046

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Alarm and security systems, detectors for alarm and 
security systems; all inlcuded in class 9.

מערכות אזעקה ובטחון, גליים למערכות אזעקה ובטחון;
הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 61330/12/2010



Application Date 15/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224400 מספר סימן

ACS

Ownersבעלים

Name: GSN Electronic Company Ltd. שם: גי'.אס. אן. אלקטרוניק קומפני בע"מ

Address: 7 Atara St., Nazereth Illit, 17802, Israel כתובת : רחוב עטרה 7, נצרת עלית, 17802, ישראל

Identification No.: 511382046מספר זיהוי: 511382046

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד. 15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Multifunctional controllers for alarm and security 
systems, including wireless multifunctional controllers 
and wireless hand-held push button transmitters for 
remote control of alarm and security systems; all 
included in class 9.

קונטרולרים רב תכליתיים למערכות אזעקה ובטחון כולל
קונטרולרים רב תכליתיים אשר עובדים בשלט רחוק ושדרי
כפתור לשליטה מרחוק במערכות אזעקה ובטחון; הנכללים

כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 61430/12/2010



Application Date 12/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224460 מספר סימן

ZEZE

צצה

Ownersבעלים

Name: Y.M. Galim Restaurants Ltd. שם: י.מ. גלים מסעדות בע"מ

Address: Hamasger 3, Ramat Hasharon, Israel כתובת : המסגר 3, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513452839מספר זיהוי: 513452839

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roni Shnider, Adv.

Address: Rines 4, Tel Aviv, Israel

שם: רוני שניידר, עו"ד

כתובת : ריינס 41, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Night club/disco services; events management and 
organization; all included in class 41.

שירותי מועדון/דיסקוטק; ניהול וארגון אירועים; הנכללים כולם
בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 61530/12/2010



Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224605 מספר סימן

YDS

Owners

Name: Yakupoglu Tekstil Ve Deri Sanayi Ticaret 
Anonim Sirketi

Address: Esenboga Havalimani  Yolu Uzeri, 20km  
Akyurt, Ankara, Turkey

Identification No.: 69127

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

Live saving equipment and saving equipment life 
jackets, swimming jackets and wrist bands, 
protection devices for personal use against 
accidents, diving goggles, diving helmets, underwater 
ventilation apparatus (snorkels), diving suits, 
protective clothing and footwear, optical apparatus 
and instruments, spectacle frames, prescription 
spectacles, sunglasses, tinted or filtering glasses, 
protective glasses, eye glasses and parts thereof, 
sports glasses and sunglasses; frames for glasses; 
cases for magnifying lenses of glasses, opera 
glasses, magnifying glasses, spectacle glasses,glass 
lenses; all goods included in class 9.

ציוד להצלת חיים ואפודה ציוד הצלת חיים, אפודות לשחייה
ורצועות לפרק כף היד, התקני הגנה לשימוש אישי נגד תאונות,
משקפי צלילה, קסדות צלילה, מתקן אוורור מתחת לפני המים
(שנורקלים), חליפות צלילה, ביגוד והנעלה מגנים, מתקן אופטי
ומכשירים, מסגרות משקפיים, משקפיים במרשם, משקפי

שמש, משקפיים לצבע או לסינון, משקפי הגנה, משקפי עיניים
וחלקים מזה, משקפי ספורט ומשקפי שמש; מסגרות

למשקפים; קופסאות לעדשות מגדילות למשקפיים, משקפיים
לאופרה, משקפיים מגדילים, משקפי ראייה, עדשות זכוכית; כל

הסחורות נכללות בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 61630/12/2010



Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224648 מספר סימן

B-PROTECT

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: 38 סוג: 38

Telecommunication services and data transferring in 
forms of video, audio, text and pictures; all included 
in class 38.

שירותי תקשורת רחק והעברת נתונים בצורה של וידאו, שמע,
טקסט ותמונות; כולם נכללים בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 61730/12/2010



Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224694 מספר סימן

Owners

Name: Werzalit Gesellschaft m.b.H.

Address: Bahnhofstr. 11, 4843 Ampflwang, Austria

Identification No.: 70684

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: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; window frames, not 
of metal; window sills, not of metal; building panels, 
not of metal; tile floorings (floor tiles), not of metal; 
manufactured timber; veneer wood; mouldings, not of 
metal. for building; floors, not of metal; wood floors; 
parquet flooring; floor boards and panels (laminated 
and unlaminated) of compressed chip board and 
wood fibre board; panels, not of precious metal; 
trellises, not of metal; balustrading; fences, not of 
metal; all included in class 19.

חומרי בניין, שאינם ממתכת; מסגרות חלון, שאינן ממתכת;
אדני חלון, שאינם ממתכת; פנלי בניין, שאינם ממתכת; חומר
ריצוף (מרצפות רצפה), שאינם ממתכת; קורת עץ מיוצרת; עץ

לבד; תבניות, שאינן ממתכת; עבור בניה; רצפות, שאינן
ממתכת; רצפות עץ; רצפות פרקט; לוחות ופנלי עץ (שכבתיים
ושאינם שכבתיים) של לוח שבב דחוס ולוח סיב עץ; פנלים,
שאינם ממתכת; יקרה; סבכות ופרגולות, שאינם ממתכת;
מעקות; גדרות, שאינן ממתכת; כולם כלולים בסוג 19.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/06/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 30/06/2009

Class: 19 סוג: 19

כ"ג טבת תשע"א - 61830/12/2010



Application Date 29/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224695 מספר סימן

Owners

Name: Werzalit Gesellschaft m.b.H.

Address: Bahnhofstr. 11, 4843 Ampflwang, Austria

Identification No.: 70684

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

Table tops; shelves for storage; boxes, chests and 
cases of wood or plastic; mouldings for picture 
frames; stools; seats for stools; goods, included in 
this class, of wood and substitutes therefor or  of 
plastic; all included in class 20.

כיסויים וחלקי שולחן עליונים; מדפים עבור אחסון; תיבות,
שידות ונרתיקים מעץ או פלסטיק; תבניות עבור מסגרות

תמונה; דרגשים; מושבים עבור כסאות; טובין, הכלולים בסוג
זה, מעץ ותחליפים עבורו או מפלסטיק; כולם כלולים בסוג 20.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/06/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 30/06/2009

Class: 20 סוג: 20

כ"ג טבת תשע"א - 61930/12/2010



Application Date 03/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224862 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 for use by children; all included in 
class 5.

ויטמינים ותוספי מזון לצרכי פעילות ספורט, תרבות ואורח חיים
המיועדים לילדים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 62030/12/2010



Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224894 מספר סימן

SYMPHONY

Owners

Name: ECHO THERAPEUTICS, INC.

Address: 10 Forge Parkway, Franklin, Massachusetts, 
02038, U.S.A.

Identification No.: 70706

(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: 10 סוג: 10

Transdermal continuous glucose monitoring system 
consisting of a mechanical skin ablator, a sensor, a 
hydrogel, and a transceiver with wireless connectivity 
capabilities, included in class 10.

מערכת השגחת סוכר רציפה למעבר דרך העור הכוללת
אבלאטור עור מכאני, חיישן, הידרוג'ל, ומקלט-משדר עם יכולות

חיבור אלחוטיות; הכלולה 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., 08/05/2009 ארה"ב, 08/05/2009

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 62130/12/2010



Application Date 05/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224918 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

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

שם: פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication products, 
equipment and apparatus; telephone exchange, 
telephone devices, data processing devices; 
apparatus for emitting recording, transmission or 
reproduction of sound or images; modems, 
information or data processing devices, cables, 
satellites; recoding equipment, equipment 
transmission, reception equipment, 
telecommunication emitters, telephone equipment, 
visual display units; massage transmission 
equipment, facsimile, telex, telephone, telegram, data 
communications, mobile and fixed answering 
machines, telephones, switches distribution boards 
and switchboards for online telephone calls; 
apparatus for capturing, counting, collecting, storing, 
converting, entering, broadcasting and transmitting 
data, information and signals; apparatus and parts of 
apparatus for the transmission of data and signals 
using telephone, data transmitting and telephone 
terminals among other for access world-wide 
communications networks (such as the Internet) or 
private access networks (such as the Intranet); 
business and private extension, data communication 
networks among others and corporation, videos and 
satellite broadcasts; all included in class 9.

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת וטלקומוניקציה;
מרכזות, מכשירי טלפון, ציוד לעיבוד נתונים; מתקנים להפצת
הקלטות, שידור או שעתוק של צליל או תמונה; מודמים,
מכשירים לעיבוד מידע, כבלים, לוויינים; ציוד הקלטה, ציוד
שידור, ציוד קבלה, מפיצי טלקומוניקציה, ציוד טלפון, יחידות

תצוגה חזותיות; ציוד להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות; מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט); שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 62230/12/2010



Application Date 05/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224920 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

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

שם: פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication products, 
equipment and apparatus; telephone exchange, 
telephone devices, data processing devices; 
apparatus for emitting recording, transmission or 
reproduction of sound or images; modems, 
information or data processing devices, cables, 
satellites; recoding equipment, equipment 
transmission, reception equipment, 
telecommunication emitters, telephone equipment, 
visual display units; massage transmission 
equipment, facsimile, telex, telephone, telegram, data 
communications, mobile and fixed answering 
machines, telephones, switches distribution boards 
and switchboards for online telephone calls; 
apparatus for capturing, counting, collecting, storing, 
converting, entering, broadcasting and transmitting 
data, information and signals; apparatus and parts of 
apparatus for the transmission of data and signals 
using telephone, data transmitting and telephone 
terminals among other for access world-wide 
communications networks (such as the Internet) or 
private access networks (such as the Intranet); 
business and private extension, data communication 
networks among others and corporation, videos and 
satellite broadcasts; all included in class 9.

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת וטלקומוניקציה;
מרכזות, מכשירי טלפון, ציוד לעיבוד נתונים; מתקנים להפצת
הקלטות, שידור או שעתוק של צליל או תמונה; מודמים,
מכשירים לעיבוד מידע, כבלים, לוויינים; ציוד הקלטה, ציוד
שידור, ציוד קבלה, מפיצי טלקומוניקציה, ציוד טלפון, יחידות

תצוגה חזותיות; ציוד להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות; מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט); שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 62330/12/2010



Application Date 05/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224922 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

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

שם: פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication products, 
equipment and apparatus; telephone exchange, 
telephone devices, data processing devices; 
apparatus for emitting recording, transmission or 
reproduction of sound or images; modems, 
information or data processing devices, cables, 
satellites; recoding equipment, equipment 
transmission, reception equipment, 
telecommunication emitters, telephone equipment, 
visual display units; massage transmission 
equipment, facsimile, telex, telephone, telegram, data 
communications, mobile and fixed answering 
machines, telephones, switches distribution boards 
and switchboards for online telephone calls; 
apparatus for capturing, counting, collecting, storing, 
converting, entering, broadcasting and transmitting 
data, information and signals; apparatus and parts of 
apparatus for the transmission of data and signals 
using telephone, data transmitting and telephone 
terminals among other for access world-wide 
communications networks (such as the Internet) or 
private access networks (such as the Intranet); 
business and private extension, data communication 
networks among others and corporation, videos and 
satellite broadcasts; all included in class 9.

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת וטלקומוניקציה;
מרכזות, מכשירי טלפון, ציוד לעיבוד נתונים; מתקנים להפצת

הקלטות, שידור או שעתוק של צליל או תמונה; מודמים
מכשירים לעיבוד מידע, כבלים, לוויינים; ציוד הקלטה, ציוד
שידור, ציוד קבלה, מפיצי טלקומוניקציה, ציוד טלפון, יחידות

תצוגה חזותיות; ציוד להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות; מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט); שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 62430/12/2010



Application Date 05/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224924 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

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

שם: פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication products, 
equipment and apparatus; telephone exchange, 
telephone devices, data processing devices; 
apparatus for emitting recording, transmission or 
reproduction of sound or images; modems, 
information or data processing devices, cables, 
satellites; recoding equipment, equipment 
transmission, reception equipment, 
telecommunication emitters, telephone equipment, 
visual display units; massage transmission 
equipment, facsimile, telex, telephone, telegram, data 
communications, mobile and fixed answering 
machines, telephones, switches distribution boards 
and switchboards for online telephone calls; 
apparatus for capturing, counting, collecting, storing, 
converting, entering, broadcasting and transmitting 
data, information and signals; apparatus and parts of 
apparatus for the transmission of data and signals 
using telephone, data transmitting and telephone 
terminals among other for access world-wide 
communications networks (such as the Internet) or 
private access networks (such as the Intranet); 
business and private extension, data communication 
networks among others and corporation, videos and 
satellite broadcasts; all included in class 9.

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת וטלקומוניקציה;
מרכזות, מכשירי טלפון, ציוד לעיבוד נתונים; מתקנים להפצת
הקלטות, שידור או שעתוק של צליל או תמונה; מודמים,
מכשירים לעיבוד מידע, כבלים, לוויינים; ציוד הקלטה, ציוד
שידור, ציוד קבלה, מפיצי טלקומוניקציה, ציוד טלפון, יחידות

תצוגה חזותיות; ציוד להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות; מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט); שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 62530/12/2010



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225062 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Pirsum Interactivi Ltd. שם: פרסום אינטראקטיבי בע"מ

Address: P.O.B. 2386, Tiberias, Israel כתובת : ת.ד. 2386, טבריה, ישראל

Identification No.: 514229186מספר זיהוי: 514229186

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, sale promotion and advertising domestic 
tourism in Israel including on the Internet on line and 
in the written media; all included in class 35.

שיווק, קידום מכירות ופרסום של תיירות ונופש בארץ לרבות
באינטרנט און ליין ובמדיה הכתובה; הכל נכלל בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 62630/12/2010



Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225653 מספר סימן

Owners

Name: KIDO SPORTS Co Ltd

Address: Kido Building 27-3, 5 Dong, Yangcheon-Gu, 
158095 Seoul, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Protective goods, namely safety spectacles, cases 
for spectacles, protective helmets and visors, 
helmets and visors for motorcyclists and sports 
players; clothing, footwear and gloves for protection 
against accidents, protection devices for personal 
use against accidents; protective suits for 
motorcyclists and sports players, protective masks; 
all included in class 9.

טובין להגנה, בעיקר, משקפי מגן, קופסאות משקפיים, קסדאות
מגן ומגני פנים, קסדאות ומגני פנים לאופנוענים וספורטאים;
ביגוד, הנעלה וכפפות להגנה מפני תאונות, התקני הגנה מפני
תאונות לשימוש אישי; חליפות מגן לאופנוענים וספורטאים,

מסכות מגן; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 62730/12/2010



Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225656 מספר סימן

SCORPION

Owners

Name: KIDO SPORTS Co Ltd

Address: Kido Building 27-3, 5 Dong, Yangcheon-Gu, 
158095 Seoul, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 800834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Protective goods, namely safety spectacles, cases 
for spectacles, protective helmets and visors, 
helmets and visors for motorcyclists and sports 
players; clothing, footwear and gloves for protection 
against accidents, protection devices for personal 
use against accidents; protective suits for 
motorcyclists and sports players, protective masks; 
all included in class 9.

טובין להגנה, בעיקר, משקפי מגן, קופסאות משקפיים, קסדאות
מגן ומגני פנים, קסדאות ומגני פנים לאופנוענים וספורטאים;
ביגוד, הנעלה וכפפות להגנה מפני תאונות, התקני הגנה מפני
תאונות לשימוש אישי; חליפות מגן לאופנוענים וספורטאים,

מסכות מגן; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 62830/12/2010



Application Date 10/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225761 מספר סימן

OMNI - HEAT

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: 21 סוג: 21

Coolers, portable coolers, cooling devices; 
containers, thermal insulated containers for food or 
beverage; bags, thermal insulated tote bags for food 
or beverage; bottles, thermal insulated bottles for 
beverages; beverage glassware; all goods included 
in class 21.

צידניות, צידניות ניידות, מתקני קירור; מיכלים, מיכלים תרמיים
מבודדים למזון או משקה; תיקים, תיקי סחיבה תרמיים

מבודדים למזון או משקה; בקבוקים, בקבוקים תרמיים מבודדים
למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; כל הסחורות נכללות בסוג

.21

כ"ג טבת תשע"א - 62930/12/2010



Application Date 13/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225777 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Slomi Mor שם: שלומי מור

Address: 36 Itael st, Tel-Aviv, Israel כתובת : רח' איתאל 36, תל אביב, ישראל

Identification No.: 49804925מספר זיהוי: 49804925

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 
which users are socialized in real time as well as 
compete in an arenas on all stock exchanges against 
a single player/group with a selection of compitition 
arenas based on the international capital market; all 
included in class 42.

פיתוח של פלטפורמה חברתית מבוססת תוכנה לאינטרנט,
המשלבת זירה תחרותית בין משתמשים, כיחידים ו/או

כקבוצות, בקשר לניירות ערך, מדדים ומכשירים פיננסיים
מגוונים הקיימים בשווקי ההון הבינלאומיים; הנכללים כולם בסוג

.42

כ"ג טבת תשע"א - 63030/12/2010



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225970 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Forexcellent Israel Ltd שם: פוראקסלנט ישראל בע"מ

Address: 65 Rotchiled st, Tel-Aviv, 65785, Israel כתובת : רח' רוטשילד 65, תל אביב, 65785, ישראל

Identification No.: 514280353מספר זיהוי: 514280353

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: 36 סוג: 36

Financial affairs services, foreign exchange services; 
all included in class 36.

שירותי כספים, שירות למסחר במטבע חוץ; הנכללים כולם
בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 63130/12/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226019 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: 3 סוג: 3

Perfumes; toilet water; personal deodorants; 
essential oils for personal use; body lotions; shower 
gel; bubble bath; bath oils; bath pearls; skin soaps; 
shaving balms; shaving cream; aftershave lotions; 
cosmetic pencils; foundation make-up; face powders; 
talcum powder; rouges; lipsticks; mascaras; skin 
cleansing creams; skin cleansing lotions; sun screen 
preparation; nail polish; beauty masks; facial scrubs; 
face creams; body creams; hair shampoos; hair 
sprays; hair lotions; dentifrices; all included in class 3

בשמים; מי טואלט; דיאודורנטים אישיים; שמנים חיוניים
לשימוש אישי; תחליבים לגוף; ג'ל רחצה; קצף אמבט; שמני
אמבט; פנינים לאמבט; סבונים לעור; תכשירים מרגיעים

לגילוח; קרם גילוח; תחליבים לאחר גילוח; עפרונות לאיפור;
מיק אפ בסיס; אבקות לפנים;  אבקת טלק; סומק; שפתונים;
מסקרות; קרמים לניקוי העור; תחליבים לניקוי העור; קרם
שיזוף עם הגנה מפני השמש; לקה לציפורניים; מסכות יופי;

תכשירים לקרצוף הפנים; קרמים לפנים; קרמים לגוף; שמפונים
לשיער; תרסיסים לשיער; 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)

Italy, 30/06/2009, No. MO2009C441 MO2009C441 איטליה, 30/06/2009, מספר

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 63230/12/2010



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226023 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: 24 סוג: 24

Fabrics for the manufacture of clothing articles 
brocade, damask, flannel, fustian, taffeta, tulle, 
velvet, knitted fabrics, silk fabrics, woollen fabrics, 
linen fabrics, hemp fabrics, mixed yarn fabrics, cotton 
fabrics, curtains, textile wall hangings, shower 
curtains, towels, bath linen, fabric table runners, 
coasters, napkins, textile place mats, dish mats and 
carafe mats, table covers, table linen, quilts, bed 
covers, bed blankets, bed linen, mattress covers, 
dishcloths, fabric handkerchiefs, mosquito nets; all 
included in class 24

אריגים ליצור פריטי לבוש ברוקד, אריגי דמשק, פלנל,    פשתן,
טפטה, טול, קטיפה, אריגים סרוגים, אריגי משי, אריגי צמר,
אריגים לכלי מיטה, אריגי קנבס, אריגי חוטים מעורבים, אריגי
כותנה, וילונות, אריגים לתלייה על קירות, וילונות אמבט,

מגבות, מצעים לאמבט, אריגים צרים וארוכים לשולחן, תחתיות,
מפיות, מחצלות, תחתיות לכלים; כיסויי שולחן, מצעים לשולחן,
שמיכות טלאים, כיסויי מיטה, שמיכות למיטה, כלי מיטה, כיסויי
מזרן, סמרטוטים לשטיפת כלים, ממחטות בד, רשתות נגד

יתושים; הנכללים כולם 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)

Italy, 30/06/2009, No. MO2009C441 MO2009C441 איטליה, 30/06/2009, מספר

Class: 24 סוג: 24

כ"ג טבת תשע"א - 63330/12/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226263 מספר סימן

MORK

Owners

Name: Mork Process, Inc.

Address: 4278 Hudson Drive, Stow, Ohio 44224, 44224, 
U.S.A.

Identification No.: 800886

Ohio 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: 7 סוג: 7

Equipment for use in cleaning; all included in Class 7. ציוד לשימוש בניקיון; הכל כלול 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., 10/07/2009, No. 77/778,182 ארה"ב, 10/07/2009, מספר 77/778,182

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 63430/12/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226282 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: M. LASSER LTD. שם: מ. לסר בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב תושיה 6, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510228182מספר זיהוי: 510228182

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levran, Greenspan, Adv.

Address: 76 Ibn Gvirol St., Tel Aviv, 64162, Israel

שם: לברן, גרינשפן, כו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 76, תל אביב-יפו, 64162, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Eggs included in class 29. ביצים הנכללות בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 63530/12/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226327 מספר סימן

SHIBOLIM

Owners

Name: Kenover Marketing Corporation

Address: 9 Twenty-Ninth St., Brooklyn, New York, U.S.A.

Identification No.: 70789

(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; frozen garlic; 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; שום מוקפא; 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 טבת תשע"א - 63630/12/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226359 מספר סימן

Owners

Name: Harrah's Interactive Entertainment, Inc.

Address: One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 70610

(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: 28 סוג: 28

Amusement games (automatic and coin operated), 
gaming equipment and apparatus including playing 
card games, poker chips, table felt, blind and dealer 
buttons; hand held units for playing electronic games; 
hand held units for playing video games; playing 
cards; bingo cards; playing card shuffling machines 
and card games; all included in class 28.

משחקי בידור (אוטומטיים ומופעלי מטבע), ציוד ומערכות
משחקי מזל כולל משחקי קלפים, אסימוני פוקר, לבד שולחן,
סיכות   דש "עיוורות" וסיכות למחלק קלפים; יחידות ידניות
לשימוש במשחקים אלקטרונים; יחידות ידניות לשימוש

במשחקי וידאו; קלפים למשחק; קלפי בינגו; מכונות לטריפת
קלפי משחק ומשחקי קלפים; הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 63730/12/2010



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226360 מספר סימן

Owners

Name: Harrah's Interactive Entertainment, Inc.

Address: One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 70610

(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: 41 סוג: 41

Providing electronic games; gaming, gambling and 
casino services; interactive gaming, gambling and 
casino services; including the provision of the 
aforesaid services online from a computer database 
or the Internet; television entertainment services; the 
organization and provision of games and 
competitions for entertainment purposes; information, 
consultancy and advisory services related to the 
aforesaid; all included in class 41.

אספקת משחקים אלקטרונים; משחקי מזל, שירותי הימורים
וקזינו; משחקי מזל אינטראקטיביים, שירותי הימורים וקזינו;
כולל אספקת השירותים דלעיל באופן מקוון ממאגר מידע

ממוחשב או האינטרנט; שירותי בידור טלוויזיוני; אספקה וארגון
של משחקים ותחרויות למטרות בידור; מידע, שירותי ייעוץ

והדרכה הקשורים לכל הנושאים המוזכרים לעיל; הנכללים כולם
בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 63830/12/2010



Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226371 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Eyal Sadon שם: אייל סדון

Address: 40 Emek Refaim Street, Jerusalem, Israel כתובת : רח' עמק רפאים 40, ירושלים, ישראל

Identification No.: 040002396מספר זיהוי: 040002396

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Patentic -IP Portfolio Management

Address: P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, Israel

שם: פטנתיק -ניהול תיקי קניין רוחני

כתובת : ת.ד. 151, בית חנניה, 37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Herbal formula to strengthen hair roots and prevent 
hair loss; all included in class 3.

פורמולת צמחים לחיזוק שורשי השיער ומניעת נשירת שיער;
הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 63930/12/2010



Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226372 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ofakim Travels & Tours (1979) Ltd שם: אופקים נסיעות ותיירות (1979) בע"מ

Address: 82 Menachem Begin Road, Tel Aviv, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 82, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510815913מספר זיהוי: 510815913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bat-Sheva Levy, Advocate

Address: 4 St  Ha'eshel, Nir Zevi, 72905, Israel

שם: בת-שבע לוי, עו"ד

כתובת : רח' האשל 4, ניר צבי, 72905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel and tourism; all included in class 39. נסיעות ותיירות; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 64030/12/2010



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226374 מספר סימן

SAVVIO

Owners

Name: Seagate Technology LLC

Address: 920 Disc Drive, Scotts Valley, California, 95066, 
U.S.A.

Identification No.: 51308

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 peripherals, namely, magnetic disc drives; 
all included in class 09.

ציוד היקפי למחשבים, דהיינו, כונני דיסק מגנטיים; הנכללים
כולם בסוג 09.

כ"ג טבת תשע"א - 64130/12/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226375 מספר סימן

Owners

Name: EDITA Food Industries S.A.E.

Address: 6th of October City, Industrial Zone No. 3, Giza, 
12311, Egypt

Identification No.: 67775

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cakes, bread, bakeries, pastry, biscuits and 
confectionery, namely candy and lollypops, caramels, 
chewing gum, chocolate, crackers, fondants, petits 
fours, stick liquorices, sugar, sweeteners, ready 
made bakes, croissants, pates, Swiss rolls; all 
included in class 30.

עוגות, לחם, דברי מאפה, מאפים, ביסקוויטים ודברי מתיקה,
דהיינו סוכריות על מקל, קרמלים, גומי לעיסה, שוקולד,
קרקרים, פונדנים, פטיפורים, מקלות שוש קרח, סוכר,

ממתקים, מאפים מוכנים, קרואסונים, פשטידות, עוגות גלילה;
הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 64230/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226383 מספר סימן

SCORPION

Owners

Name: GENTEX CORPORATION

Address: P.O.Box 315, Carbondale, Pennsylvania, 
18407, U.S.A.

Identification No.: 800311

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

Helmet-mounted display systems; computer software 
for use with helmet-mounted display systems; all 
included in class 9.

מערכות צג מותקנות בקסדה; תכנת מחשב לשימוש עם
מערכות צג מותקנות בקסדה; 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., 22/07/2009, No. 77/786,768 ארה"ב, 22/07/2009, מספר 77/786,768

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 64330/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226384 מספר סימן

Owners

Name: GENTEX CORPORATION

Address: P.O.Box 315, Carbondale, Pennsylvania, 
18407, U.S.A.

Identification No.: 800311

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

Helmet-mounted display systems; computer software 
for use with helmet-mounted display systems; all 
included in class 9.

מערכות צג מותקנות בקסדה; תכנת מחשב לשימוש עם
מערכות צג מותקנות בקסדה; 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., 22/07/2009, No. 77/786,784 ארה"ב, 22/07/2009, מספר 77/786,784

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 64430/12/2010



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226391 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Yulia Golub שם: יוליה גולוב

Address: Mendeli 24/6 St., Tel-Aviv, 63563, Israel כתובת : רח' מנדלי 24/6, תל אביב, 63563, ישראל

Identification No.: 308781715מספר זיהוי: 308781715

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

All goods included in class 25. כל הטובין הנכללים בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 64530/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226393 מספר סימן

WEDGE-TAINER

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 exchange applications, included in Class 6.

תפסני מעגלים מודפסים במערכות כונן, תפסני מעגלים
מודפסים לשימוש ביישומי לוחית קרה והחלפת חום, 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., 17/07/2009, No. 77/783,568 ארה"ב, 17/07/2009, מספר 77/783,568

Class: 6 סוג: 6

כ"ג טבת תשע"א - 64630/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226397 מספר סימן

MYBROCADE

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: 37 סוג: 37

Providing a web-based system and online portal to 
provide access to technical support sources namely, 
product information, documentation, downloads and 
support documentation, and forums in the fields of 
storage area, metropolitan area and local area 
networks, all for the purpose of providing technical 
support services; providing technical support to 
customers and resellers, namely, troubleshooting 
and expert guidance in the fields of storage area, 
metropolitan area and local area networks; all 
included in class 37.

סיפוק מערכת מבוססת-אינטרנט ושער מקוון להעניק גישה
למקורות תמיכה טכנית, בעיקר, מידע על מוצרים, תיעוד,

הורדות ותיעוד תמיכה, ופורומים בתחומי רשתות אזור אחסון,
רשתות עירוניות ורשתות מקומיות, הכל למטרת סיפוק שירותי
תמיכה טכנית; סיפוק תמיכה טכנית ללקוחות וספקים, בעיקר,
איתור תקלות והדרכת מומחים בתחומי רשתות אזור אחסון,

רשתות עירוניות ורשתות מקומיות; בכל כלול 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., 20/07/2009, No. 77/784,902 ארה"ב, 20/07/2009, מספר 77/784,902

Class: 37 סוג: 37

כ"ג טבת תשע"א - 64730/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226398 מספר סימן

MYBROCADE

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: 35 סוג: 35

Providing a web-based system and online portal to 
provide access to customer support sources namely, 
product information, documentation, downloads and 
support documentation, and forums in the fields of 
storage area, metropolitan area and local area 
networks; providing marketing, sales, product, 
service and customer support to customers and 
resellers in the fields of storage area, metropolitan 
area and local area networks; all included in class 35.

סיפוק מערכת מבוססת-אינטרנט ושער מקוון להעניק גישה
למקורות תמיכת לקוחות, בעיקר, מידע על מוצרים, תיעוד,

הורדות ותיעוד תמיכה, ופורומים בתחומי רשתות אזור אחסון,
רשתות עירוניות ורשתות מקומיות; סיפוק שיווק, מכירות,
מוצרים, שירות ותמיכת לקוחות ללקוחות וספקים בתחומי

רשתות אזור אחסון, רשתות עירוניות ורשתות מקומיות; בכל
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)

U.S.A., 20/07/2009, No. 77/784,902 ארה"ב, 20/07/2009, מספר 77/784,902

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 64830/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226402 מספר סימן

SHAPE-UPS

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: 18 סוג: 18

Leather and non-leather bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, fanny packs, sport bags, gym 
bags. duffle bags, rolling bags, messenger bags, 
backpacks, novelty bags, cosmetic bags, lunch bags, 
wallets, briefcases, briefcase-type portfolios, 
luggage, and shopping bags; all included in class 18.

תיקים מעור ותיקים שאינם מעור, דהיינו, חריטים, תיקי יד,
תיקי נשיאה, תיקי ישבן, תיקי ספורט, תיקי התעמלות, תיקי
אריג, תקים בעלי גלגלים, תיקי שליחים, תרמילי גב, תיקי
שעשוע, תיקים לצורכי קוסמטיקה, תיקי ארוחת צהריים,

ארנקים, תיקי מסמכים, תיקי מסמכים לעבודות, מטען, ותיקי
קניות; 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)

U.S.A., 31/12/2009, No. 77/903,751 x20; 77/903,751# ארה"ב, 31/12/2009, מספר

Class: 18 סוג: 18

כ"ג טבת תשע"א - 64930/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226403 מספר סימן

Owners

Name: Anil Camasir Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Address: Sururi Mah. Necip Efendi Sokak Basaran Han 
No:24, Eminonu, Istanbul, Turkey

Identification No.: 800902

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

Clothing (outer clothing and underwear), knitwear 
(clothing), jeans, clothing of leather, namely leather 
coats, leather jackets, clothing of imitations of 
leather; track suits; shirts, jackets, denim jackets, 
trousers, skirts, blouses, bathing suits, beachwear; 
underwear; gloves, namely bicycle gloves, riding 
gloves; socks; shoes, boots, slippers, babies' shoes, 
sports shoes, namely football shoes, gymnastic 
shoes; iron fittings for shoes, soles for footwear, 
heelpieces for boots and shoes, stockings, 
overshoes; headgear, namely hats, caps; infant cloth 
diapers, babies' jackets, bibs for children made of 
cloth; neckties, bow ties, shawls, scarves, collars 
(clothing), muffs, bandanas (neckerchiefs), 
wristbands (clothing); belts (clothing), money belts, 
suspenders, ankle garters ; all included in class 25.

לבוש (הלבשה חיצונית והלבשה תחתונה), סריגים (ביגוד),
מכנסי ג'ינס, לבוש מעור, דהיינו מעילי עור, מקטורני עור,
הלבשה מחיקויי עור; אמוניות; חולצות, מקטורנים, ז'קטים
מדנים, מכנסיים, חצאיות, חולצות נשים, בגדי ים, בגדי חוף;
תחתונים; כפפות, דהיינו כפפות לאופניים, כפפות רכיבה;

גרביים; נעלים, מגפיים, נעלי בית, נעלי תינוקות, נעלי ספורט,
דהיינו נעלי כדור רגל, נעלי התעמלות; אביזרי ברזל לנעליים,
סוליות להנעלה, עקבים למגפיים ונעלים, גרביונים, ערדליים;
כיסויי ראש, דהיינו כובעים, כומתות; חיתולים מבד לפעוטות,
ז'קטים לתינוקות, סינריות לילדים העשויות מבד; עניבות,

עניבות פרפר, רדידים, צעיפים, צווארונים (הלבשה), ידוניות,
בנדנות (מטפחות לצוואר), צמידים (הלבשה); חגורות

(הלבשה), חגורות בעלי  כיס לנשיאת כספים, ביריות, ביריות
לקרסוליים;  הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 65030/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226412 מספר סימן

OCEAN SPRITZ

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 3 סוג: 3

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

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירים  לטיפוח הגוף
והיופי, תרחצים לשיער, משחות שיניים. הכלולים בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 65130/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226420 מספר סימן

GMAT BUSINESS READY

Owners

Name: Graduate Management Admission Council

Address: McLean, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 59066

(Virginia Non-Profit 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

Downloadable computer software, namely a suite of 
educational programs to assist students prior to entry 
in MBA programs in understanding course work in 
accounting, finance, quantitative skills, and statistics; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב ניתנת להורדה, שהיא חבילת תוכניות חינוכיות
לסיוע לתלמידים להתקבל לתוכניות לתואר שני במנהל עסקים
(MBA) על ידי הבנת עבודת הקורסים בחשבונאות, מימון,
חשיבה כמותית, וסטטיסטיקה; הנכללות כולן 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., 04/08/2009, No. 77/796802 ארה"ב, 04/08/2009, מספר 77/796802

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 65230/12/2010



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226422 מספר סימן

TORMAX

Owners

Name: Landert Motoren AG

Address: 14 Unterweg, Bulach, Switzerland

Identification No.: 800910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Control and sensors for drive and door components 
and their parts for the opening and closing of doors 
and gates; all included in class 9.

לוח בקרה וחיישנים לרכיבים וחלקים של כונן ודלת לפתיחה
וסגירה של דלתות ושערים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 65330/12/2010



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226429 מספר סימן

DHL SUPPLY CHAIN

Owners

Name: DHL International GmbH

Address: Charles-de-Gaulle-Strasse 20, Bonn, 53113, 
Germany

Identification No.: 70546

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: 39 סוג: 39

Transport, in particular transport of goods by motor 
vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging and 
storage of goods; transportation information; freight 
brokerage, unloading of freight; storage information; 
courier services; logistics in the transport sector; 
collection, transport and delivery of goods, in 
particular documents, packages, parcels, letters and 
pallets; freighting by ship, aeroplane, rail, motor 
vehicle and lorry; tracking and tracing by means of 
the electronic tracking of goods, in particular 
documents, packages, parcels, letters and pallets; 
warehouse management, organization and handling 
of returned goods (returns management); rental of 
storage containers; letter, freight and express 
delivery services; rental of warehouses; logistics 
consultancy; dispatch handling/conducting; 
organizing goods and dispatch data; drawing up all 
transit documents; providing information relating to 
handling, transport and logistics, in particular the 
handling of documents, letters, packages, parcels 
and pallets; providing online information in the field of 
the transport, packaging and storage of goods; all 
included in class 39.

הובלה, במיוחד הובלה של מוצרים באמצעות כלי רכב ממונע,
משאית, מסילה, אוניה ומטוס; אריזה ואחסון של מוצרים; מידע
בנוגע להובלה; תיווך מטען, פריקה של מטען; מידע בנוגע

לאחסון; שירותי בלדרות; שירותי לוגיסטיקה במגזר ההובלה;
איסוף, הובלה ומשלוח של מוצרים, במיוחד מסמכים, אריזות,
חבילות, מכתבים ומשטחים; משלוח משטחים באמצעות אוניה,
מטוס, מסילה, כלי רכב מנועי ומשאית; מעקב ואיתור באמצעי
מעקב אלקטרוניים של מוצרים, במיוחד מסמכים, אריזות,
חבילות, מכתבים ומשטחים; ניהול מחסן, ארגון וניהול של
מוצרים חוזרים (ניהול חזרות); השכרה של מיכלי אחסון;
שירותי משלוח מכתב, מטען ומשלוח מהיר; השכרה של

מחסנים; ייעוץ לוגיסטיקות; ניהול/ביצוע משלוחים; ארגון נתוני
מוצרים ומשלוח; הכנת תרשימי מסמכי הובלה; הענקת מידע

בנוגע לניהול, הובלה ולוגיסטיקות, במיוחד הניהול של מסמכים,
מכתבים, אריזות, חבילות ומשטחים; הענקת מידע בזמן אמיתי
בתחום של הובלה, אריזה ואחסון של מוצרים; כולם כלולים

בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 65430/12/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226445 מספר סימן

ויזו

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: 44 סוג: 44

Services rendered by using a technological system 
which enables remote supervision of medical care; all 
included in class 44.

שירותים הניתנים באמצעות מערכת טכנולוגית המאפשרים ליווי
מרחוק לטיפול רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 65530/12/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226446 מספר סימן

Genvol

ג'נבול

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical compositions to relief congestion and 
for opening respiratory airways; pharmaceutical 
compositions for softening, soothing and moisturizing 
the nose; all included in class 5.

תכשירי רוקחות להקלה על גודש ולפתיחת דרכי הנשימה;
תכשירי רוקחות לריכוך, הרגעה ולחלוח האף; הנכללים כולם

בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 65630/12/2010



Application Date 07/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226447 מספר סימן

Genvol

ג'נבול

Ownersבעלים

Name: MEDITREND LTD. שם: מדיטרנד בע"מ

Address:  ,ישראל46905קיבוץ גליל ים , כתובת : קיבוץ גליל ים, 46905, ישראל

Identification No.: 511313751מספר זיהוי: 511313751

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices to relief congestion and for opening 
respiratory airways; all included in class 10.

מכשירים רפואיים להקלה על גודש ולפתיחת דרכי הנשימה;
הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 65730/12/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226505 מספר סימן

Bar Messimah

בר משימה

Ownersבעלים

Name: Dalia Striem שם: דליה שטרים

Address: 29/11 Chen Blvd., Rehovot, 76452, Israel כתובת : שדרות ח"ן 29/11, רחובות, 76452, ישראל

Identification No.: 054022728מספר זיהוי: 054022728

Name: Michael Striem שם: מיכאל שטרים

Address: 29/11 Chen Blvd., Rehovot, 76452, Israel כתובת : שדרות ח"ן 29/11, רחובות, 76452, ישראל

Identification No.: 051936144מספר זיהוי: 051936144

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bistritcki, Tenne, Spitzer Law Office

Address: 10 Sokolov St., Rehovot, 76445, Israel

שם: ביסטריצקי, טנא, שפיצר משרד עו"ד

כתובת : רח' סוקולוב 10, רחובות, 76455, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; instructional and teaching material; 
guidebook for encouragement and cooperation 
between family members, friends, community 
residents; photographs; illustration; training kits; 
training booklets; training materials; teaching 
materials; training manuals; postcards; posters; 
stickers; educational materials; paper and paper 
articles not included in other classes; printed books; 
reading and study books; activity books; assignment 
booklets; assignment and activity booklets; writing 
booklet/album; collecting and assembling 
information, content, data, printed matter and images 
booklet/album; diary for lists and follow-up ides, 
thoughts, activities, objectives, goals, development, 
achievement, implementations; all included in class 
16.

דברי דפוס; חומרי לימוד והוראה; מדריך לעידוד ושיתוף פעולה
בין בני משפחה, חברים, תושבים בקהילה; צילומים; איורים;
ערכות הדרכה; חוברות הדרכה; חומרי הדרכה; עזרי לימוד;
ספרי הוראות, גלויות, כרזות, מדבקות; חומרים חינוכיים; נייר
ומוצרי נייר שאינם נכללים בסוגים אחרים; ספרים מודפסים;
ספר לקריאה ועיון; ספר פעילות; חוברת עבודה, חוברת

משימות והפעלות ; חוברת/אלבום לכתיבה, חוברת/אלבום
לאיסוף ולריכוז מידע, תכנים, נתונים, דברי דפוס ותמונות; יומן
רשימות ומעקב של רעיונות, מחשבות, פעילויות, מטרות,

יעדים, התפתחות, הישגים, הגשמות; נכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 65830/12/2010



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226506 מספר סימן

Bat Messimah

בת משימה

Ownersבעלים

Name: Dalia Striem שם: דליה שטרים

Address: 29/11 Chen Blvd., Rehovot, 76452, Israel כתובת : שדרות ח"ן 29/11, רחובות, 76452, ישראל

Identification No.: 054022728מספר זיהוי: 054022728

Name: Michael Striem שם: מיכאל שטרים

Address: 29/11 Chen Blvd., Rehovot, 76452, Israel כתובת : שדרות ח"ן 29/11, רחובות, 76452, ישראל

Identification No.: 051936144מספר זיהוי: 051936144

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bistritcki, Tenne, Spitzer Law Office

Address: 10 Sokolov St., Rehovot, 76445, Israel

שם: ביסטריצקי, טנא, שפיצר משרד עו"ד

כתובת : רח' סוקולוב 10, רחובות, 76455, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; instructional and teaching material; 
guidebook for encouragement and cooperation 
between family members, friends, community 
residents; photographs; illustration; training kits; 
training booklets; training materials; teaching 
materials; training manuals; postcards; posters; 
stickers; educational materials; paper and paper 
articles not included in other classes; printed books; 
reading and study books; activity books; assignment 
booklets; assignment and activity booklets; writing 
booklet/album; collecting and assembling 
information, content, data, printed matter and images 
booklet/album; diary for lists and follow-up ides, 
thoughts, activities, objectives, goals, development, 
achievement, implementations; all included in class 
16.

דברי דפוס; חומרי לימוד והוראה; מדריך לעידוד ושיתוף פעולה
בין בני משפחה, חברים, תושבים בקהילה; צילומים; איורים;
ערכות הדרכה; חוברות הדרכה; חומרי הדרכה; עזרי לימוד;
ספרי הוראות, גלויות, כרזות, מדבקות; חומרים חינוכיים; נייר
ומוצרי נייר שאינם נכללים בסוגים אחרים; ספרים מודפסים;
ספר לקריאה ועיון; ספר פעילות; חוברת עבודה, חוברת

משימות והפעלות ; חוברת/אלבום לכתיבה, חוברת/אלבום
לאיסוף ולריכוז מידע, תכנים, נתונים, דברי דפוס ותמונות; יומן
רשימות ומעקב של רעיונות, מחשבות, פעילויות, מטרות,

יעדים, התפתחות, הישגים, הגשמות; נכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 65930/12/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226695 מספר סימן

GARDEX SUPERPASS

Ownersבעלים

Name: Gardia Medical Ltd. שם: גרדיה מדיקל בע"מ

Address: 13 Granit Street Industrial Park, Caesarea, 
38900, Israel

כתובת : גרניט 13 פארק תעשיה, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 513902569מספר זיהוי: 513902569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 for use during diagnosis and 
treatment of the vascular system; catheters and parts 
and fittings therefore; medical devices for 
catheterization procedures; delivery and locking 
systems and embolic protection and filters and 
retrieval catheters for use in catheterization 
procedures; all included in Class 10.

התקנים רפואיים לשימוש עבור אבחנה וטיפול של מערכת כלי
הדם; קתטרים וחלקים והתאמות בעבורם; התקנים רפואיים
עבור הליכי צנתור; מערכות שחרור ונעילה והגנה נגד קרישה

ומסננים לשימוש בהליכי צנתור; כלול בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 66030/12/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226698 מספר סימן

FRESHKON

Owners

Name: Oculus Private Limited

Address: 61 Tai Seng Avenue, #05-12 UE Print Media 
Hub, 534167, Singapore

Identification No.: 800931

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Contact lenses; containers for contact lenses; optical 
apparatus and instruments; optical goods and 
glasses; optical lenses; spectacle cases; frames and 
glasses; spectacles [optics]; refractometers; all 
included in class 9

עדשות מגע; מיכלים עבור עדשות מגע; התקנים ומכשירים
אופטיים; מוצרים אופטיים ומשקפים; עדשות אופטיות; מארזי

משקפיים; מסגרות ומשקפיים; משקפיים (אופטיות);
רפרקטומטרים; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 66130/12/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226729 מספר סימן

Owners

Name: Sanpellegrino S.p.A.

Address: Via Lodovico il Moro, 35, Milan, 20143, Italy

Identification No.: 5886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Still water, effervescent water or carbonated water, 
processed water, spring water, mineral water, 
flavoured water; fruit-flavoured and fruit-based 
beverages, fruit and vegetable juices, fruit 
beverages, nectars, lemonades, sodas and other non
-alcoholic beverages; non-alcoholic cocktails; syrups, 
extracts and essences and other preparations for 
making non-alcoholic beverages (except essential 
oils); isotonic beverages; all included in class 32.

מים מזוקקים, מים תוססים או מים מוגזים, מים מעובדים, מי
מעיין, מים מינרלים, מים בטעמים; משקאות בטעם פירות ועל
בסיס פירות, מיצי פירות וירקות, משקאות פירות, נקטרים,
לימונדות, סודה ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים;

קוקטיילים שאינם אלכוהוליים; סירופים, תרכיזים ותמציות
ותכשירים אחרים להכנת משקאות שאינם אלכוהוליים (חוץ
משמנים אתריים); משקאות איזוטוניים; הנכללים כולם בסוג

.32

כ"ג טבת תשע"א - 66230/12/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226730 מספר סימן

Owners

Name: Sanpellegrino S.p.A.

Address: Via Lodovico il Moro, 35, Milan, 20143, Italy

Identification No.: 5886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Still water, effervescent water or carbonated water, 
processed water, spring water, mineral water, 
flavoured water; fruit-flavoured and fruit-based 
beverages, fruit and vegetable juices, fruit 
beverages, nectars, lemonades, sodas and other non
-alcoholic beverages; non-alcoholic cocktails; syrups, 
extracts and essences and other preparations for 
making non-alcoholic beverages (except essential 
oils); isotonic beverages; all included in class 32.

מים מזוקקים, מים תוססים או מים מוגזים, מים מעובדים, מי
מעיין, מים מינרלים, מים בטעמים; משקאות בטעם פירות ועל
בסיס פירות, מיצי פירות וירקות, משקאות פירות, נקטרים,
לימונדות, סודה ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים;

קוקטיילים שאינם אלכוהוליים; סירופים, תרכיזים ותמציות
ותכשירים אחרים להכנת משקאות שאינם אלכוהוליים (חוץ
משמנים אתריים); משקאות איזוטוניים; הנכללים כולם בסוג

.32

כ"ג טבת תשע"א - 66330/12/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226731 מספר סימן

Owners

Name: Sanpellegrino S.p.A.

Address: Via Lodovico il Moro, 35, Milan, 20143, Italy

Identification No.: 5886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and cocktails (except beers); all 
included in class 33.

משקאות וקוקטיילים אלכוהוליים (חוץ מבירות); הנכללים כולם
בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 66430/12/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226739 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; 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.

כ"ג טבת תשע"א - 66530/12/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226740 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

כ"ג טבת תשע"א - 66630/12/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226741 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; 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.

כ"ג טבת תשע"א - 66730/12/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226742 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; 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.

כ"ג טבת תשע"א - 66830/12/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226789 מספר סימן

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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, seminars and 
conferences in the field of diabetes regarding 
biosimilars, and distributing course materials in 
connection therewith; publication of reports, scientific 
papers and information in the field of diabetes 
regarding biosimilars; all included in class 41.

שירותים חינוכיים, שהם, סמינרים וועידות בתחום של תרופות
ביולוגיות דומות (biosimilars) הנוגעות לסוכרת, והפצה של
חומרי קורס הקשורים אליהם; פרסום של דו"חות, ניירות

מדעיים ומידע בתחום של תרופות ביולוגיות דומות
(biosimilars) הנוגעות לסוכרת; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 66930/12/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226790 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

Footwear; included in class 25. הנעלה; הנכללת בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 67030/12/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226791 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Sheva Malka שם: שבע מלכא

Address: P.O.B. 1055, Kfar Chabad, 60840, Israel כתובת : ת.ד. 1055, כפר חב`ד, 60840, ישראל

Identification No.: 025455403מספר זיהוי: 025455403

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Newspaper, advertisement, local newspaper and 
advertisment throught the Chabad community in 
Israel; all included in class 16.

עיתון, מקומון פרסום, פרסומות ומידע המופץ בכל חב"ד בארץ;
הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 67130/12/2010



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226792 מספר סימן

Owners

Name: 2Stepzahead B.V.

Address: Hoogoorddreef 73-A, Amsterdam, 1101 BB, 
Netherlands

Identification No.: 70822

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

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/07/2009 בנלוקס, 29/07/2009

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 67230/12/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226793 מספר סימן

Owners

Name: FINANCIERE PB

Address: 98 avenue de la Republique, 92400 
Courbevoie, 92400, France

Identification No.: 800936

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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, cosmetic products, 
beauty products, sun-care products (cosmetics); all 
included in Class 3.

סבונים, תמרוקים, שמנים חיוניים, מוצרי קוסמטיקה, מוצרי
יופי, מוצרי הגנה לשמש (קוסמטיקה); הכל כלול בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 67330/12/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226794 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DAVID AMAR שם: דוד עמר

Address: 6 Platine Naftali Street, Rishon Le Zion, 75653, 
Israel

כתובת : רחוב פלאטין נפתלי 6, ראשון לציון, 75653, ישראל

Identification No.: 062228044מספר זיהוי: 062228044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Shoes, boots, ankle boots, sandals, clogs, sports 
shoes, socks, underpants, undershirts, trousers, 
shirts, sweaters, coats, scarves, hats, swimwear, 
skirts, dresses, ties; all included in class 25.

נעליים, מגפיים, מגפונים, סנדלים, כפכפים, נעלי ספורט,
גרביים, תחתונים, גופיות, מכנסיים, חולצות, סוודרים, מעילים,
צעיפים, כובעים, בגדי-ים, חצאיות, שמלות, עניבות; הכל כלול

בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 67430/12/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226796 מספר סימן

BACTIBLOCK

Owners

Name: NANOBIOMATTERS BACTIBLOCK, S.L.

Address: C/ Louis Pasteur 11, Nave 5, Paterna, 46980, 
Valencia, Spain

Identification No.: 800929

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: 1 סוג: 1

Chemical products used in industry, additives; all 
included in class 1.

מוצרים לשימוש בתעשיה, תוספים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 67530/12/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226797 מספר סימן

Out

אאוט

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Lice comb; all included in class 10. מסרק כינים; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 67630/12/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226812 מספר סימן

RENAULT SPORT WAY

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 and parts and accessories thereof; all included 
class 12.

כלי רכב, מכשירים לתנועה ביבשה, באוויר או במים וחלקים
ואביזרים שלהם; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 67730/12/2010



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226813 מספר סימן

ARCADIAN LABS

Owners

Name: ARCADIAN NETWORKS, INC.

Address: 400 Columbus Avenue, Valhalla, New York, 
10595, U.S.A.

Identification No.: 70823

(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

Research and development and consultation related 
thereto in the fields of wireless telecommunications 
and wireless networking; research and development 
of technology in the fields of wireless 
telecommunications and wireless networking; 
research, development, design and upgrading of 
computer software; and technical support services, 
namely consultation, design and development of 
wireless network systems and custom product design 
and development services relating thereto; all 
included in class 42.

מחקר ופיתוח ויעוץ המתייחס אליהם בתחומים של
טלקומיוניקציות אלחוטיות ורשתוות אלחוטיות; מחקר ופיתוח
של טכנולוגיה בתחומים של טלרומיוניקציה אלחוטית ורשתות
אלחוטיות; מחקר, פיתוח ותכנון ועדכון של תוכנות מחשב;

ושירותי תמיכה טכנית, דהיינו יעוץ, תכנות ופיתוח של מערכות
רשת אלחוטיות ושירותי תכנון ופיתוח מוצרים לפי הזמנה

המתייחסים אליהם; 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., 21/01/2010 ארה"ב, 21/01/2010

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 67830/12/2010



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226835 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: PLASTO-SAC LTD. שם: פלסטו-שק בע"מ

Address: Shidlovski, P.O.B. 175, Yavne, 81101, Israel כתובת : שידלובסקי, ת.ד. 175, יבנה, 81101, אזור תעשיה
צפוני, ישראל

Identification No.: 520041161מספר זיהוי: 520041161

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagit Heller-Kotzer, Adv.

Address: Shidlovski, P.O.B. 175, Yavne, 81101, Israel

שם: עו"ד חגית הלר-קוצר

כתובת : שידלובסקי, ת.ד. 175, יבנה, 81101, אזור תעשיה
צפוני, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Plastic bags; included in class 16. קרטון ומוצרי קרטון; הנכללים בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 67930/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226867 מספר סימן

COWEN GROUP

Owners

Name: Cowen Group, Inc.

Address: 1221 Avenue of the Americas, New York. NY 
10020, 10020, U.S.A.

Identification No.: 800940

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: 36 סוג: 36

Banking services; financial management, namely, 
management of financial and monetary accounts and 
management of means of payment for firms, 
institutional investors and banks; management of 
financial flows of capital, asset management, fund 
investment management and investment trust 
management; financial forecasting; financial services, 
namely, investment banking and institutional banking 
services; management of transactions and trading in 
corporate securities; offering structured products and 
derivatives, options trading; providing financial 
assistance, advisory services, and managerial 
services in connection with public offerings; security 
brokerage services; equity underwriting and 
convertible underwriting services; private equity 
services, namely, financial advisory in the field of 
private equity, private equity financial investments, 
private equity investment funds, and private equity 
financing; hedge fund investment services; all 
included in class 36.

שירותי בנקאות; ניהול פיננסי, בעיקר, ניהול חשבונות פיננסיים
ומונטריים וניהול אמצאי תשלום לחברות, משקיעים מוסדיים

ובנקים; ניהול זרימות הון פוננסיות, ניהול נכסים, ניהול השקעת
קרנות וניהול נאמנות השקעות; חיזוי פיננסי; שירותים פיננסיים,

בעיקר, שירותי בנקאות השקעה ובנקאות מוסדית; ניהול
עסקאות ומסחר בניירות ערך של תאגידים; הצעת מוצרים

ונגזרות מובנים, מסחר באופציות; סיפוק עזרה פיננסית, שירותי
ייעוץ ושירותי ניהול בקשר להצעות פומביות; שירותי תיווך
בניירות ערך; שירותי חיתום הוני וחיתום הפיך; שירותי הון
פרטיים, בעיקר, ייעוץ פיננסי בתחום הון פרטי, השקעות הון
פרטי פיננסיות, קרנות השקעת הון פרטי, ומימון הון פרטי;

שירותי השקעה בקרנות גידור; 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., 02/11/2009, No. 77/863,105 ארה"ב, 02/11/2009, מספר 77/863,105

Class: 36 סוג: 36

כ"ג טבת תשע"א - 68030/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226868 מספר סימן

COWEN GROUP

Owners

Name: Cowen Group, Inc.

Address: 1221 Avenue of the Americas, New York. NY 
10020, 10020, U.S.A.

Identification No.: 800940

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: 35 סוג: 35

Business management and advisory services; 
Acquisition and merger consultation and advisory 
services; all included in class 35.

ניהול עסקים ושירותי ייעוץ; התייעצות רכישה ומיזוג ושירותי
ייעוץ; בכל 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)

U.S.A., 02/11/2009, No. 77/863,105 ארה"ב, 02/11/2009, מספר 77/863,105

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 68130/12/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226869 מספר סימן

THE CARLTON TEL-AVIV

קרלטון תל אביב

Ownersבעלים

Name: A.M.S TOURISM AND PROPERTY LTD. שם: א.מ.ש תיירות ונכסים בע"מ

Address: 10 Pri Eliezer St., Tel Aviv, Israel כתובת : פרי אליעזר 10, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510510530מספר זיהוי: 510510530

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hartavi, Bornstein, Basson, Advs.

Address: 3 Daniel Frish Street, Tel Aviv, 64731, Israel

שם: הרטבי, בורנשטיין, בסון, עו"ד

כתובת : רחוב דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; restaurant, catering, bar and lounge 
services; resort and lodging services; provision of 
general purpose facilities for meetings, conferences 
and exhibitions; provision of banquets and social 
function facilities for special occasions; and 
reservation services for hotel accommodations; all 
included in class 42.

שירותי מלון; שירותי מסעדות, קייטרינג, בר ולאונג'; שירותי
נופש ולינה; הספקת מתקנים שתכליתם הכללית היא לפגישות
למטרות חברתיות לצורך אירועים מיוחדים; והספקת שירותי

הזמנה של לינה בבית מלון; הכל כלול בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 68230/12/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226870 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ampa Capital Car Lease Ltd. שם: אמפא קפיטל קאר ליס בע"מ

Address: 20 Hataas St., P.O.B. 2474, Kfar Saba, 44425, 
Israel

כתובת : רח' התע"ש 20, ת.ד. 2474, כפר סבא, 44425, ישראל

Identification No.: 511863805מספר זיהוי: 511863805

חברה פרטית

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: 36 סוג: 36

Financial affairs; financing services with respect to 
leasing of motor vehicls, renting motor vehicles, and 
purchase and sale of motor vehicles; all included in 
class 36.

עסקי מימון; עסקי מימון להחכרת רכבים, להשכרת רכבים
ולרכישה ומכירת כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 68330/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226877 מספר סימן

PIXI

Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; retail sales in the fields of computers, 
computing products, communications products, and 
educational materials, peripherals and accessories, 
such services provided in person, via telephone, 
mail, the Internet, or communications networks; 
arranging and conducting live or electronic trade 
shows in the fields of computers, computer 
peripherals, telecommunications devices and 
services, mobile, handheld and wireless 
communications devices and services, and 
information technologies; promotion of the goods and 
services of others by placing advertisement and 
promotional displays in an electronic site accessed 
via electronic communications networks; promoting 
the goods and services of others by providing a 
websites featuring information and links to other 
websites in the field of advertising or business; 
computerized online ordering services featuring 
handheld computers, handheld, mobile and wireless 
communications devices, software, accessories, 
peripherals and services therefore, and books, 
music, videos and games; all included in Class 35.

פרסום; מכר בקמעונות בתחומי המחשבים, מוצרי מחשוב,
מוצרי תקשורת, וחומרים חינוכיים, ציוד היקפי ואביזרים,

שירותים המסופקים באופן אישי, דרך טלפון, דואר, אינטרנט,
או רשתות תקשורת; ארגון ועריכת תערוכות אקטואליות או
אלקטרוניות בתחומים של מחשבים, ציוד היקפי למחשבים,

שירותים והתקנים בתחום הטלקומוניקציה (טכנולוגיה
לתקשורת אלקטרונית למרחקים), התקנים ושירותים ניידים,
המוחזקים בכף היד ואל-חוטיים עבור תקשורת, וטכנולוגיות

מידע; קידום טובין ושירותים של אחרים על ידי הצבת פרסומים
ותצוגות שיווקיות באתר אלקטרוני הנגיש ע"י רשתות תקשורת
אלקטרוניות; קידום טובין ושירותים של אחרים על ידי הקמת
אתרי אינטרנט עם מידע וקישורים לאתרים אחרים בתחום
הפרסום והעסקי; שירותי הזמנות מקוונים של מחשבי כף יד,
מכשירי תקשורת ניידים, המוחזקים בכף היד ואל-חוטיים,
תוכנה, אביזרים, ציוד היקפי ושירותים בעבורם, וספרים,

מוזיקה, וידיאו ומשחקים; הכל נכלל בסוג 35.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/08/2009, No. 41,294 טרינידד וטובגו, 18/08/2009, מספר 41,294

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 68430/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226878 מספר סימן

PIXI

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research, 
consultancy and design services relating thereto; 
design and development of computer hardware and 
software; computer services, namely provision of 
computer programs in data networks, in particular in 
the Internet and worldwide web; provision of access 
to databases; online services, in particular online 
services in connection with computer hardware and 
software; design, compiling, installation, maintenance 
and upgrading of communications software; 
developing and updating computer software, 
developing programs for data processing; hiring out 
computer software; hiring out data processing 
equipment; hiring out access time to databases; 
provision of and access to data networks, in 
particular to the Internet, to Internet forums, the 
worldwide web and to server services; providing 
computer software that may be downloadable from a 
global computer network; installation, maintenance 
and repair of computer software and 
telecommunications software; computer services; 
computer programming services; website hosting; 
providing websites; providing websites featuring 
information and links to other websites in the fields of 
computers, computing, telecommunications 
equipment, technologies and services, and a broad 
range of fields of general interest; application service 
provider services; hosting websites for others 
featuring personal calendars, address books and 
scheduling; consultation in the fields of information 
technology, mobile computers, embedded 
computers, computer software, telecommunications 
and electronic communications networks; design of 
mobile computers, embedded computers, computer 
software and hardware for others; computer services, 
namely providing search engines for obtaining data 
on electronic communications networks in the field of 
handheld computers; providing an interactive web 
site featuring news and information about handheld 
computers, desktop computer software and handheld 
computer software, mobile telephones, digital 
technologies and wireless services for handheld 
computers via electronic communications networks; 
design of computer hardware, software and firmware 
for others; application service provider featuring data 
security software applications which secure, protect, 
encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track and 
transmit electronic data, electronic mail, 
communications and copyrighted material in 
electronic form; all included in Class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר, ייעוץ ותכנון בהתייחס
עליהם; תכנון ופיתוח תוכנות וחומרות מחשב; שירותי מחשב,
דהיינו מתן תוכנות מחשב ברשתות מידע, במיוחד באינטרנט

וברשת כלל-עולמית; מתן גישה למאגרי מידע; שירותים
מקוונים, בפרט שירותים מקוונים בהקשר לחומרת ותוכנת
מחשב; תכנון, עריכה, התקנה, אחזקה ושדרוג של תוכנות
תקשורת; פיתוח ועדכון תוכנות מחשב, פיתוח תוכנות עבור
עיבוד נתונים; השכרת תוכנות מחשב; השכרת ציוד לעיבוד
נתונים; השכרת זמן גישה למאגרי מידע; מתן וגישה לרשתות
מידע, בפרט לאינטרנט, לפורומים באינטרנט, לרשת הכלל-
עולמית ולשירותי שרת; מתן תוכנות מחשב שניתנות להורדה
מרשת מחשב גלובאלי; התקנה, אחזקה ותיקון של תוכנות
מחשב ותוכנות עבור טלקומוניקציה; שירותי מחשב; שירותי

תכנות מחשב; אחסון אתרים; אספקת אתרים; מתן אתרים עם
מידע וקישורים לאתרים אחרים בתחום המחשבים, מחשוב,
ציוד לטלקומוניקציה, טכנולוגיות ושירותים, וכן מגוון רחב של
תחומי עניין כלליים; שירותים של ספקי שירות יישומים; אחסון

אתרים עבור אחרים הכוללים לוחות שנה אישיים, פנקסי
כתובות ולוח זמנים; ייעוץ בתחומים של טכנולוגיית מידע,
מחשבים ניידים, מערכות מחשב משובצות, תוכנות מחשב,
טלקומוניקציה ורשתות תקשורת אלקטרוניות; תכנון של

מחשבים ניידים, מערכות מחשב משובצות, תוכנת וחומרת
מחשב עבור אחרים; שירותי מחשב, דהיינו מתן מנועי חיפוש
עבור מידע ברשתות תקשורת אלקטרוניות בתחום של מחשבי
כף היד; מתן אתר אינטראקטיבי עם חדשות ומידע לגבי מחשבי
כף היד, תוכנות למחשב שולחני ולמחשבי כף היד, טלפונים
ניידים, טכנולוגיות דיגיטאליות ושירותים אל-חוטיים עבור
מחשבי כף היד דרך רשתות תקשורת אלקטרוניות; תכנון
חומרת, תוכנת וקשחת מחשב עבור אחרים; ספק שירות
יישומים עם יישומי תוכנות לאבטחת מידע אשר מאבטחים,
מגנים, מצפינים, מפענחים, מאמתים, מפקחים, עוקבים

ומעבירים מידע אלקטרונית, דואר אלקטרוני, תקשורת וחומר
עם זכויות יוצרים בצורה אלקטרונית ; הנכללים כולם בסוג 42

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

כ"ג טבת תשע"א - 68530/12/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/08/2009, No. 41,294 טרינידד וטובגו, 18/08/2009, מספר 41,294

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 68630/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226880 מספר סימן

PIXI

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communications and telecommunications services; 
cellular telephone services; paging services; two-way 
calling services; transmission of data and information 
via telecommunications devices; providing websites 
featuring information and links to other websites in 
the fields of communications or telecommunications; 
providing websites featuring information and links to 
other websites in the fields of computers, computing, 
and communications or telecommunications products 
and services; providing search engines; digital 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
signals, messages and information; electronic 
transmission of streamed or downloadable files; 
providing multiple-user access to electronic 
communications networks; telecommunication 
services, namely providing wireless 
telecommunication connections to electronic 
communications networks; wireless digital 
messaging, paging services; electronic mail services; 
electronic bulletin board services for transmission of 
messages among computer users concerning a wide 
range of information of general interest to 
consumers; electronic transmission of electronic 
data, electronic mail, digital and electronic 
communications in electronic form featuring 
encryption and decryption; electronic transmission of 
computer software of others by means of electronic 
communications networks; information, consultancy 
and advisory services relating to all the aforesaid 
services including such services provided on-line or 
via the Internet or extranets; all included in class 38

תקשורת ושירותי טלקומוניקציה (טכנולוגיה לתקשורת
אלקטרונית למרחקים); שירותי טלפון סלולאריים; שירותי

איתורית; שירותי קריאה דו-כיוונית; העברת מידע ונתונים דרך
מכשירי טלקומוניקציה; הקמת אתרי אינטרנט עם מידע

וקישורים לאתרים אחרים בתחומים של תקשורת
וטלקומוניקציה (טכנולוגיה לתקשורת אלקטרונית למרחקים);
הקמת אתרי אינטרנט עם מידע וקישורים לאתרים אחרים

בתחומים של מחשבים, מחשוב, וכן מוצרי ושירותי תקשורת או
טלקומוניקציה; אספקת מנועי חיפוש; העברה דיגיטאלית של
קול, נתונים, תמונות, אודיאו (שמע), וידיאו, איתות, הודעות
ומידע; העברה אלקטרונית של קבצים מוזרמים או הניתנים

להורדה; אספקת גישה למספר משתמשים לרשתות תקשורת
אלקטרוניות; שירותי טלקומוניקציה (טכנולוגיה לתקשורת

אלקטרונית למרחקים), דהיינו מתן חיבורי טלקומוניקציה אל-
חוטיים לרשתות תקשורת אלקטרוניות; העברה אל-חוטית של
הודעות דיגיטאליות, שירותי איתורית; שירותי דואר אלקטרונית;

שירותי לוח מודעות אלקטרוני עבור העברת הודעות בין
משתמשי מחשב בנוגע למגוון רחב של נתונים כלליים עבור
צרכנים; העברה אלקטרונית של נתונים אלקטרוניים, דואר

אלקטרוני, תקשורת דיגיטאלית ואלקטרונית בגרסה אלקטרונית
הכוללת הצפנה ופענוח; העברה אלקטרונית של תוכנת מחשב
של אחרים ע"י רשתות תקשורת אלקטרוניות; מידע, ושירותי
ייעוץ והמלצה בנוגע לכל השירותים האמורים לעיל כולל

שירותים מקוונים או המסופקים דרך האינטרנט או האקסטרה-
נט (רשת תקשורת פנימית שמסוגלת להתקשר עם גורמים

חיצוניים בעזרת האינטרנט); הכל נכלל בסוג 38.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/08/2009, No. 41,294 טרינידד וטובגו, 18/08/2009, מספר 41,294

Class: 38 סוג: 38

כ"ג טבת תשע"א - 68730/12/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

כ"ג טבת תשע"א - 68830/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226881 מספר סימן

PIXI

Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; publishing services, 
namely, providing an online magazine in the field of 
handheld computers and wireless devices; providing 
websites in the fields of entertainment or education; 
entertainment services; all included in Class 41.

חינוך; נתינת הדרכה; שירותים של הוצאה לאור, דהיינו,
אספקת כתב-עת מקוון העוסק בתחום של מחשבי כף היד

ומכשירים אל-חוטיים; אספקת אתרי אינטרנט בתחום של בידור
וחינוך; שירותי בידור; הכל נכלל בסוג 41.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/08/2009, No. 41,294 טרינידד וטובגו, 18/08/2009, מספר 41,294

Class: 41 סוג: 41

כ"ג טבת תשע"א - 68930/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226885 מספר סימן

DURATRAY

Owners

Name: Duratray Investment Pty Ltd.

Address: 8 Dunlop Court, Bayswater Victoria 3153, 
Australia

Identification No.: 800939

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 6 סוג: 6

Mining hoppers in the nature of metal bins for use in 
connection with the collection and transportation of 
minerals and other materials; all included in class 6.

מרזבי כרייה מסוג פחי מתכת לשימוש בהקשר של איסוף
והובלה של מינרלים וחומרים אחרים; הנכללים כולם בסוג 6.

כ"ג טבת תשע"א - 69030/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226886 מספר סימן

OPTI-FREE PUREMOIST

Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Ophthalmic pharmaceutical preparation; solutions for 
use with contact lenses; all included in class 5.

תכשיר עיני רוקחי; תמיסות לשימוש עם עדשות מגע; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 69130/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226887 מספר סימן

DURATRAY

Owners

Name: Duratray Investment Pty Ltd.

Address: 8 Dunlop Court, Bayswater Victoria 3153, 
Australia

Identification No.: 800939

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Services of building, maintenance and repair of 
mining hoppers and other mining goods; all included 
in class 37.

שירותי בניה, תחזוקה ותיקון של מרזבי כרייה וסחורות כרייה
אחרות; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 69230/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226888 מספר סימן

DURATRAY

Owners

Name: Duratray Investment Pty Ltd.

Address: 8 Dunlop Court, Bayswater Victoria 3153, 
Australia

Identification No.: 800939

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Off road vehicles for use in the mining, earth moving 
and extraction industries and replacement parts for 
said bodies, namely, liners and wearplates of 
polymeric material; bodies for offroad vehicles used 
in mining, earth-moving and extraction industries; 
liners and wear-plates, all of polymeric material as 
replacement parts for vehicle bodies; all included in 
class 12.

רכבי שטח לשימוש בתעשיות כרייה, העברת אדמה וחליצה
וחלקי חילוף לגופים אלה, דהיינו, ליינרים ולוחות בלאי מחומר

פולימרי; גופים לרכבי שטח המשמשים לתעשיות כרייה,
העברת אדמה וחליצה; ליינרים ולוחות בלאי, כולם מחומר
פולימרי כחלקי חילוף לגופי רכבים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 69330/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226889 מספר סימן

PUREMOIST

Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Ophthalmic pharmaceutical preparation; solutions for 
use with contact lenses; all included in class 5.

תכשיר עיני רוקחי; תמיסות לשימוש עם עדשות מגע; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 69430/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226891 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; 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.

כ"ג טבת תשע"א - 69530/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226892 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; 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.

כ"ג טבת תשע"א - 69630/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226893 מספר סימן

PARLIAMENT RESERVE

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.

כ"ג טבת תשע"א - 69730/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226894 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; 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.

כ"ג טבת תשע"א - 69830/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226895 מספר סימן

L & M TRIPLE BLEND OF HIGH QUALITY TOBACCOS

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.

כ"ג טבת תשע"א - 69930/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226897 מספר סימן

L & M TRIPLE FILTER

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, 04/12/2009, No. 63710/2009 שוויץ, 04/12/2009, מספר 63710/2009

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 70030/12/2010



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226898 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Rozen Y.R. Enterprise & Investments Ltd שם: רוזן י.ר. ייזום והשקעות בע"מ

Address: 9 Haperach St, Petach Tiqwa, 49213, Israel כתובת : רח' הפרח 9, פתח תקוה, 49213, ישראל

Identification No.: 514107010מספר זיהוי: 514107010

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Designing and developing computer software; all 
included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 70130/12/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226899 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Dance Shop Limited שם: דאנס שופ בע"מ

Address: 2 Hacharoshet Street, P.O.B. 2035, Raanana, 
Israel

כתובת : רחוב החרושת 2, ת.ד. 2035, רעננה, ישראל

Identification No.: 512076902מספר זיהוי: 512076902

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing and operating a store and a chain of stores 
for the sale of clothing, footwear and headgear; all 
included in class 35.

ניהול והפעלת חנות ורשת חנויות לממכר מוצרי הלבשה,
הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 70230/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226900 מספר סימן

ROC SUBLIME ENERGY

Owners

Name: ROC INTERNATIONAL S.A.R.L.

Address: 5 RUE C.M. SPOO, Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 5181

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, namely anti-aging skincare preparations; 
all included in class 3.

תמרוקים, שהם תכשירים נגד זקנה לטיפוח העור; הנכללים
כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 70330/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226901 מספר סימן

GYNECARE TVT EXACT

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, namely, urethra support systems 
consisting of a sling, handle, needle and guide; all 
included in class 10.

התקנים רפואיים, שהם, מערכות תמיכת שופכה המורכבות
ממתלה, ידית, מחט ומדריך; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 70430/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226902 מספר סימן

TERVIGO

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; seed treatment preparations; fertilizers; all 
included in class 1.

תכשירים כימיים לשימוש בחקלאות, גננות ויערנות; תכשירים
לטיפול בזרעים; דשנים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 70530/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226903 מספר סימן

TERVIGO

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: 5 סוג: 5

Preparations for destroying vermin; insecticides, 
acaricides, fungicides, herbicides, nematicides, 
pesticides; all afore-mentioned goods for use in 
agriculture, horticulture and forestry; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי חרקים, קוטלי אקריות (סוגי
טפילים), קוטלי פטריות, וקוטלי עשבים, קוטלי נמטודות, קוטלי
מזיקים; כל הסחורות המוזכרות לעיל לשימוש בחקלאות, גננות

ויערנות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 70630/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226905 מספר סימן

alutop

Owners

Name: Knauf alutop GmbH

Address: Overweg 14, 59494 Soest, Germany

Identification No.: 800942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials, in particular framing, frames and 
(inspection) hatches; transportable buildings of metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; goods 
of common metal included in class 6, in particular 
screed templates, strips, frames, framing, rods; all 
included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניין ממתכת, בעיקר
מסגור, מסגרות וצוהרים (בדיקה); מבנים ניידים ממתכת; מוצרי
ברזל, פריטים קטנים מכלי מתכת; סחורות ממתכת פשוטה
הנכללות בסוג 6, בעיקר תבניות פילוס, רצועות, מסגרות,

מסגור, מוטות; הנכללים כולם בסוג 6.

כ"ג טבת תשע"א - 70730/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226906 מספר סימן

SOLU

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Raw materials for production of foodstuffs; food 
supplements; all included in class 1.

חומרים גולמיים ליצור של דברי מאכל; תוספי מאכל;  הנכללים
כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 70830/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226907 מספר סימן

SOLU

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Vitamins and vitamin preparations; all included in 
class 5.

ויטמינים ותכשירי ויטמין; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 70930/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226908 מספר סימן

DALIESQ

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 
cardiovascular diseases, atherosclerosis and 
dyslipidemia; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות קרדיו-וסקולאריות, טרשת
עורקים ודיסליפידמיה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 71030/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226916 מספר סימן

Owners

Name: PININFARINA EXTRA S.R.L.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 12309

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Toilet preparations, soaps, perfumes, after shave 
lotions, deodorants for personal use, eau de cologne; 
shampoos and rinses, essential oils for personal use, 
body creams, face creams, cleansing milk, bath 
foams and gels, bath salts, talc powder, cosmetics 
for tanning, cosmetic for nail care, cosmetic 
preparation baths, hair lotions, dentifrices, make up 
products; all included in class 3.

תכשירי טואלט, סבונים, בשמים, תחליבי אפטר שייב,
דאודורנטים לשימוש אישי, מי קולון; שמפו ושטיפות, שמנים
אתריים לשימוש אישי, קרם גוף, קרם פנים, חלב ניקוי, קצף
וג'ל אמבט, מלחי אמבט, אבקת טלק, קוסמטיקה לשיזוף,
קוסמטיקה לטיפול ציפורניים,  תכשירי אמבט קוסמטיים,

תחליבי שיער, תכשירים לניקוי שניים, מוצרי איפור; הנכללים
כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 71130/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226917 מספר סימן

MUST LONG LAST

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chewing gum; included in class 30. גומי לעיסה; הנכלל בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 71230/12/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226918 מספר סימן

ACCURX

Ownersבעלים

Name: MEDINOL LTD. שם: מדינול בע"מ

Address: Kiryat Atidim Building 3, 4th Floor, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : קריית עתידים בנין 3, קומה 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 37463מספר זיהוי: 37463

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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

Catheters; catheters for angioplasty and for stent 
delivery systems; all included in class 10.

צנתרים; צנתרים לכירוגיית כלי דם ומערכות אספקת באמצעות
סטנט; 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., 31/01/2010, No. 77924396 ארה"ב, 31/01/2010, מספר 77924396

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 71330/12/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226921 מספר סימן

Owners

Name: SANCHEZ CANO,  S.A.

Address: Ctra. de Madrid, Km. 385, MOLINA DE 
SEGURA (MURCIA), 30500, Spain

Identification No.: 800147

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: 30 סוג: 30

Stick liquorice, chocolate caramels, caramels and 
peppermint sweets, chewing gum, jellybeans and 
chocolate bars; ingredients used in making the 
aforesaid goods, in particular, starch, sugar, cocoa, 
chocolate, sweeteners and syrups. All included in 
class 30.

מקלות אניס, שוקולד קרמל, ממתקי קרמל ומנטה, מסטיק,
סוכריות גומי וחטיפי שוקולד; מרכיבים להכנת הטובין האמורים
לעיל, במיוחד עמילן, סוכר, קקאו, שוקולד, ממתיקים וסירופ;

כולם הכלולים 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, 10/11/2009, No. 
8675514

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/11/2009, מספר 8675514

Class: 30 סוג: 30

כ"ג טבת תשע"א - 71430/12/2010



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226932 מספר סימן

אמנים יוצרים שמחה

Ownersבעלים

Name: KIREI LTD שם: קיריי בע"מ

Address: Zavitan 5, Lod, 71477, Israel כתובת : זויתן 5, לוד, 71477, ישראל

Identification No.: 513889378מספר זיהוי: 513889378

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; children's entertainment; 
portrait painting services; conducting entertainment 
exhibitions; entertainer services, magic shows, live 
appearances by professional entertainers, organizing 
shows; party planning; providing a web site featuring 
non-downloadable videos and photographs; 
providing a web site featuring photographic and video 
presentations; photographic and video services; 
rental of portable photography and/or videography 
booths for taking of pictures and/or videos; animation 
production services; video editing; rental of 
costumes ; all included in class 41

שירותי בידור; בידור לילדים; שירותי ציור פורטרטים; עריכת
תערוכות בידור; שירותי בדרן, הופעות קסמים, הופעות חיות
על-ידי בדרנים מקצועיים, ארגון הופעות; תכנון מסיבות;
אספקת אתר אינטרנט ובו סרטונים ותמונות שאינם ברי-

הורדה; אספקת אתר אינטרנט ובו מצגות של סרטונים ותמונות;
שירותי צילום וידאו ותמונות; השכרת תאי צילום ו/או וידאו

ניידים לצורך צילום וידאו ו/או תמונות; שירותי הפקת אנימציה;
עריכת וידאו; השכרת תלבושות/תחפושות ; הנכללים כולם בסוג

41

כ"ג טבת תשע"א - 71530/12/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226939 מספר סימן

GREEN LITE

גרין לייט

Ownersבעלים

Name: Green lLite Food Ltd. שם: גרין לייט פוד בע"מ

Address: כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 514282649מספר זיהוי: 514282649

חברה פרטית

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.

כ"ג טבת תשע"א - 71630/12/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226940 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shtrudel G.B. Systems Development Ltd. שם: שטרודל ג.נ. פיתוח מערכות בע"מ

Address: 116 Menachem Begin Road, Tel Aviv, 67013, 
Israel

כתובת : דרך מנחם בגין 116, תל אביב, 67013, ישראל

Identification No.: 514039718מספר זיהוי: 514039718

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Arbel, Adv.

Address: 8a Yehuda Halevi, Tel Aviv, 63135, Israel

שם: שלומי ארבל, עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 8א', תל אביב, 63135, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Organization of trips, travel and leisure services, 
guided tours and summer camp organization; all 
included in class 39.

ארגון נסיעות; שירותי תיירות ונופש; שירותי והדרכת טיולים
ושירותי ארגון טיולים מאורגנים ומחנות קיץ; הנכללים כולם

בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 71730/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226941 מספר סימן

Owners

Name: FIDA INTERNATIONAL (S) PTE LTD

Address: Blk 16 Kallang Place #06-02, Kallang Basin 
Industrial Estate, 339156, Singapore

Identification No.: 800950

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: 9 סוג: 9

Computer hardware; microprocessor chips and 
boards; computers; servers; peripheral devices; 
computer software and data processing apparatus; 
interface cards; keyboards; disc drives, display units; 
computer printers; discs and tapes; computer 
monitors, scanners for entering data into computers; 
computer modems; communication devices for   
linking computer networks; computer networks; local 
area networking apparatus for the switching of data; 
local area networking apparatus for the transmission 
of data; uninterruptable power supply apparatus; 
digital printing cameras; still cameras; still video 
cameras; image scanners;  modems; computer 
display monitors; parts and fittings therefore; all 
included in Class 9.

חומרת מחשב; לוחות ושבבי מיקרופרוססור; מחשבים; שרתים;
התקנים פריפריאליים; תוכנות מחשב ומכשירים לעיבוד מידע;
כרטיסי ממשק; מקלדות; כונני דיסקים, יחידות דיסק; מדפסות
מחשב; דיסקים וקלטות; מסכי מחשב; סורקים להזנת מידע

למחשבים; מודמים למחשבים; התקני תקשורת לקישור רשתות
מחשב; רשתות מחשבים; כלי רשת מקומית להחלפת מידע;
כלי רשת מקומית להעברה של מידע; כלים למניעת הפרעות
באספקת חשמל; מצלמות להדפסות דיגיטליות; מצלמות

סטילס; מצלמות וידאו וסטילס; סורקי תמונות; מודמים; מסכי
תצוגת מחשב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ג טבת תשע"א - 71830/12/2010



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226945 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hadar Goldman שם: הדר גולדמן

Address: 11 Hashalva Street, Savyon, Israel כתובת : השלווה 11, סביון, ישראל

Identification No.: 57371551מספר זיהוי: 57371551

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: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; all included in class 
43.

שירותי מלון ומסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 71930/12/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226965 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hitin שם: מאפיית חיטין ייצור ושיווק מוצרי בצק ואפייה בע"מ

Address: כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 511255382מספר זיהוי: 511255382

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Shafir

Address: Elrov Tower 46 Rothscild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: שלמה שפיר ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אלרוב שד' רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen falafel; all included in class 29. פלאפל קפוא; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 72030/12/2010



Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226970 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: A.Z. Baldar (91) Ltd. שם: א.ז בלדר (91) בע"מ

Address: 4 Haoreg St., P.O.B. 13500, Netanya, 42138, 
Israel

כתובת : רחוב האורג 4, ת.ד. 13500, נתניה, 42138, ישראל

Identification No.: 511573461מספר זיהוי: 511573461

חברה ציבורית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Tourisim services; all included in class 39. שירותי תיירות; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 72130/12/2010



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226981 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: 25 סוג: 25

Footwear, clothing and headgear; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 72230/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226983 מספר סימן

SNOW QUEEN

Owners

Name: WTM Establishment

Address: Mitteldorf 1, FL-9400 Vaduz, Liechtenstein

Identification No.: 800949

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beer משקאות אלכוהוליים מלבד בירה

כ"ג טבת תשע"א - 72330/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226984 מספר סימן

JOY OF PINK

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, תמרוקים, 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)

Switzerland, 31/08/2009, No. 595232009 שוויץ, 31/08/2009, מספר 595232009

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 72430/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226986 מספר סימן

BLOKSET

Owners

Name: Schneider Electric Industries SAS

Address: Rueil-Malmaison, France

Identification No.: 45539

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 in particular switches, circuit-
breakers, interrupters, control and distribution panels, 
cabinets specifically designed for electrical 
equipment, namely enclosures, cupboards; all 
included in class 9.

מכשירים חשמליים במיוחד מתגים, מבטחי-מעגל, פסקים,
לוחות בקרה ופילוג, שידות המעוצבות במיוחד עבור ציוד
חשמלי, דהיינו ארונות, ארוניות; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 72530/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226987 מספר סימן

TRANSFORMING COMMUNICATIONS

Owners

Name: Alcatel Lucent

Address: 54 Rue la Boetie, Paris, France

Identification No.: 44045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 information and 
data; transmission of messages and images assisted 
by computers; communications by computer 
terminals; electronic mail services; hire of 
telecommunication apparatus and equipment; 
information relating to telecommunications; hire of 
access time to worldwide computer networks; all 
included in class 38.

תקשורות רחק; העברת מידע ונתונים; העברה של הודעות
ודמויות הנעזרת במחשבים; תקשורות על ידי מסופי מחשב;
שירותי דואר אלקטרוני; השכרת מכשירים וציוד של תקשורת

רחק; מידע הקשור לתקשורות רחק; השכרת זמן גישה
לרשתות מחשב כלל עולמיות; 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, 07/08/2009, No. 093669850 צרפת, 07/08/2009, מספר 093669850

Class: 38 סוג: 38

כ"ג טבת תשע"א - 72630/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226988 מספר סימן

TRANSFORMING COMMUNICATIONS

Owners

Name: Alcatel Lucent

Address: 54 Rue la Boetie, Paris, France

Identification No.: 44045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 information processing 
apparatus, equipment and software; computers and 
microcomputers, their electrical and electronic units 
and components and their peripherals; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing sound or images; 
magnetic and optical data media; apparatus, 
instruments and units for generation, calculation, 
monitoring, entry, storage, conversion, processing, 
sampling, transmission, switching and reception of 
data, information, signals or messages; all included 
in class 9.

מכשירים, ציוד ותוכנות לעיבוד תקשורת רחק ומידע; מחשבים
ומחשבי מיקרו, יחידותיהם ורכיביהם החשמליים והאלקטרוניים
והציוד ההיקפי שלהם; מכשירים להקלטה, העברה, שחזור קול
או דמויות; מדיית נתונים מגנטית ואופטית; מכשירים, כלים
ויחידות ליצירה, חישוב, פיקוח, כניסה, אחסון, המרה, עיבוד,
דגימה, העברה, החלפה וקבלה של נתונים, מידע, אותות או

הודעות; 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, 07/08/2009, No. 093669850 צרפת, 07/08/2009, מספר 093669850

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 72730/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226989 מספר סימן

Owners

Name: Indesit Company S.p.A.

Address: Fabriano (Ancona), Italy

Identification No.: 4457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Apparatuses for the internal lighting of household 
appliances, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating; household 
appliances included in this class namely cookers, 
ovens, microwaves ovens, ranges, toasters, grills, 
egg cookers, nursing bottle heaters, coffee makers, 
electric pressure cookers, electric fryers, 
refrigerators, freezers, apparatuses and machines for 
air and water purification, parts and fittings included 
in this class; all included in class 11.

מכשירים לתאורה פנימית של התקני משק בית, חימום, יצירת
אדים, בישול, קירור, ייבוש, אוורור; התקנים למשק בית כלולים
בסוג זה דהיינו כיריים, תנורים, תנורי מיקרוגל, תנורי כיריים,
טוסטרים, אסכלות, מבשלי ביצים, מחממי בקבוקי הנקה,

מכונות קפה, סירי לחץ חשמליים, מטגנים חשמליים, מקררים,
מקפיאים, מכשירים ומכונות עבור טיהור אוויר ומים, חלקים

ומתאמים הנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 72830/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226991 מספר סימן

Owners

Name: Indesit Company S.p.A.

Address: Fabriano (Ancona), Italy

Identification No.: 4457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Household appliances, namely, dishwashing 
machines, laundry washing and drying machines, 
mixers, electric food and drink mixers, grinders, 
electric coffee-grinders, parts and fittings included in 
this class for all the aforesaid products; all included in 
class 7.

התקנים למשק בית, דהיינו, מכונות הדחת כלים, מכונות כביסה
וייבוש, מערבלים, מערבלי מזון ושתייה חשמליים, מטחנות,
מטחנות קפה חשמליות, חלקים ומתאמים הנכללים בסוג זה
עבור כל המוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 72930/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226992 מספר סימן

ERYtech Pharma

Owners

Name: ERYtech Pharma

Address: Bâtiment Adénine, 60 avenue Rockefeller, 
Lyon, 69008, France

Identification No.: 800944

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: 44 סוג: 44

Medical and health services, namely, health care 
services; all included in class 44

שירותי רפואה ובריאות, דהיינו, שירותי טיפול רפואי; הנכללים
כולם בסוג 44

כ"ג טבת תשע"א - 73030/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226993 מספר סימן

ERYtech Pharma

Owners

Name: ERYtech Pharma

Address: Bâtiment Adénine, 60 avenue Rockefeller, 
Lyon, 69008, France

Identification No.: 800944

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
the treatment of diseases in the field of immunology, 
hematology and oncology and for the prevention and 
the treatment of metabolic diseases; Chemical 
preparations for pharmaceutical use, namely 
erythrocytes entrapping preparations in the nature of 
biologic or chemical drugs for medical treatment or 
diagnostic; Chemical preparations for medical use 
namely, the prevention and the treatment of diseases 
in the field of immunology, hematology and oncology 
and for the prevention and the treatment of metabolic 
diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה ולטיפול במחלות בתחום
אימונולוגיה, המטולוגיה ואונקולוגיה ולמניעה ולטיפול של

מחלות מטבוליות; תכשירים כימיים לשימוש פרמצבטי, דהיינו
תכשירים ללכידת תאי דם אדומים בצורה של תרופות ביולוגיות
וכימיות לטיפול רפואי ודיאגנוסטי; תכשירים כימיים לשימוש

רפואי, דהיינו למניעה ולטיפול של מחלות בתחום של
אימונולוגיה, המטולוגי ואונקולוגיה ועבור מניעה וטיפול במחלות

מטבוליות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 73130/12/2010



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226994 מספר סימן

ERYtech Pharma

Owners

Name: ERYtech Pharma

Address: Bâtiment Adénine, 60 avenue Rockefeller, 
Lyon, 69008, France

Identification No.: 800944

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: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; all included in class 42

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 42

כ"ג טבת תשע"א - 73230/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226995 מספר סימן

NULOJIX

Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Company

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

Identification No.: 603

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 human use; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 73330/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226997 מספר סימן

GESTURETOUCH TECHNOLOGY

Owners

Name: Savant Systems LLC

Address: Osterville, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 69780

(Massachusetts Limited Liability Co.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

User interfaces for electrotechnical and electronic 
devices, namely user interfaces incorporating 
capacitive glass touch panels; all included in class 9.

משטחי משתמש להתקנים אלקטרוטכניים ואלקטרונים, שהם
משטחים המאחדים פנלי נגיעה של זכוכית קיבולית; 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., 10/08/2009, No. 77/800589 ארה"ב, 10/08/2009, מספר 77/800589

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 73430/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226998 מספר סימן

TRUECOUNT

Owners

Name: RGIS, LLC

Address: 2000 East Taylor Road, Auburn Hills,, Michigan 
48326,, U.S.A.

Identification No.: 800535

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

Inventory software, inventory operations software, 
included in Class 9

תוכנות מלאי, תוכנות לתפעול מלאי, 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., 19/08/2009, No. 77/807,909 ארה"ב, 19/08/2009, מספר 77/807,909

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 73530/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226999 מספר סימן

SHOE WOO

Owners

Name: Nine West Development Corporation

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

Identification No.: 53922

(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: 35 סוג: 35

Retail store services (offering footwear, belts, hats, 
handbags, sunglasses, socks and hosiery), included 
in Class 35

שירותי חנויות קמעונאיות (המציעות הנעלה, חגורות, כובעים,
תיקי יד, משקפי שמש, גרביים ובגדים תחתונים), הנכללים

בסוג 35

כ"ג טבת תשע"א - 73630/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227000 מספר סימן

SHOE WOO

Owners

Name: Nine West Development Corporation

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

Identification No.: 53922

(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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear, included in Class 
25

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, הנכללים בסוג 25

כ"ג טבת תשע"א - 73730/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227014 מספר סימן

THOMSON

Owners

Name: THOMSON

Address: 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 - ISSY LES 
MOULINEAUX, France

Identification No.: 800956

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Machines i.e. washing machines or dishwashers, 
spin driers, ironing machines, ovens, refrigerators; 
freezers; machine-tools, motors (except for terrestrial 
vehicles), electric motors (except for terrestrial 
vehicles), mechanical transmissions, speed variators, 
turbines (other than for terrestrial vehicles); motor-
compressor units; electric gates, electric doors, 
wireless actuators; all included in class 7.

מכונות כלומר מכונות כביסה או מדיחי כלים, מייבשים, מכונות
גיהוץ, תנורים, מקררים; מקפיאים; כלי מכונות, מנועים (חוץ

מלרכבים יבשתיים), מנועים חשמליים (חוץ מלרכבים
יבשתיים), תמסורות מכאניות, וריאטורי מהירות, טורבינות (חוץ
מלרכבים יבשתיים); יחידות מדחסי מנוע; שערים חשמליים,
דלתות חשמליות, מפעילים אלחוטיים; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 73830/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227017 מספר סימן

THOMSON

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments whether telephone, 
scientific, optical, optoelectronic, cinematographic, 
photographic, acoustic and digital; equipment for 
recording, transmission, generation, reproduction, 
conversion of data, sound or images; equipment for 
gathering and processing sound or images; 
equipment for amplification, modulation, detection, 
remote transmission and remote control; magnetic 
recording media; radio and television sets, 
photographic devices; devices for film editing; 
cathode ray tubes for television receivers and the 
associated equipment, i.e. detection coils and 
convergence circuits, decoders, encoders; television 
screens, multimedia screens; equipment for 
recording or reproducing television signals on disks 
or on any other media and their organs; cameras, 
camcorders, television and cinema cameras; video 
recorders and video cassette recorders/players 
and/or compact disk recorders/players and/or digital 
audio and video disk players/recorders; videograms 
including recorded or blank cassettes, disks and 
video disks; acoustic disks; remote controls; high 
fidelity systems; radio-cassette players, acoustic 
speakers, amplifiers; portable CD players, portable 
audio cassette players, earphones cordless or 
otherwise; radio incorporating clocks; cordless or 
cordphones; telephone answering machines; 
dictaphones, radio electrical antennae including 
television antennae and dish antennae; video 
transmitters, mixers, video servers; software for 
encoding and decoding audio and video data; electric 
wires and cables and in particular: coaxial cables; 
screens for photographic or movie projection and 
recording installations especially those using 
audiovisual means and in general every type of 
instrument or device for transmission including by 
microwave, cable or satellite permitting interactivity; 
telecommunications apparatus and instruments; 
computers; screens; keyboards, cables, modems; 
computer peripheral devices; printers for use with 
computers; mice; computer terminals, mouse pads; 
PLC carriers (powerline communication adapters) for 
computers; batteries; rechargeable batteries; 
chargers; chargers for electric batteries, systems 
(apparatus), electric door and gate openers and 
closers, alarms, whistle alarms, alarm instruments, 
wireless alarms, video intercoms; all included in class 
9.

מכשירים וכלים בין אם טלפון, מדעיים, אופטיים, אופטו-
אלקטרוניים, סימנטוגרפיים, צילומיים, אקוסטיים ודיגיטליים;
ציוד להקלטה, העברה, הפקה, שכפול, הסבה של נתונים, קול
או דמויות; ציוד לאיסוף ועיבוד של קול או דמויות; ציוד להגברה,

אפנון, גילוי, העברה מרחוק ובקרה מרחוק; מדיית הקלטה
מגנטית; ערכות רדיו וטלוויזיה, התקני צילום; התקנים לעריכת
סרטים; שפופרות קרן קתודית למקלטי טלוויזיה והציוד הקשור

אליהם, כלומר סלילי גילוי ומעגלי התכנסות, מפענחים,
מקודדים; מסכי טלוויזיה, מסכי מולטימדיה; ציוד להקלטה או
שכפול של אותות טלוויזיה על דיסקים או על כל מדיה אחרת
ורכיביה; מצלמות, מצלמות וידאו, מצלמות טלוויזיה ומצלמות

קולנוע; מקליטי וידאו ומקליטי/נגני קלטות וידאו ו/או מקליטי/נגני
תקליטורים ו/או נגנים/מקליטים דיגיטליים לתקליטורי אודיו

ווידאו; וידאוגרמים הכוללים קלטות מוקלטות או ריקות, דיסקים
ודיסקי וידאו; דיסקים אקוסטיים; שלטים רחוקים; מערכות

בנאמנות גבוהה; נגני רדיו-קלטת, רמקולים אקוסטיים, מגברים;
נגני תקליטורים ניידים, נגני קלטות אודיו ניידים, אוזניות

אלחוטיות או אחרות; שעונים משולבים במכשירי רדיו; טלפונים
אלחוטיים או בעלי חוט; משיבונים; דיקטפונים, אנטנת רדיו
חשמלית כולל אנטנת טלוויזיה ואנטנת צלחת; משדרי-וידאו,

מערבלים, שרתי וידאו; תוכנה לקידוד ופענוח נתוני אודיו ווידאו;
חוטים וכבלים חשמליים ובמיוחד: כבלים קואקסיאליים; מסכים

להקרנת תמונות או סרטים ומתקני הקלטה במיוחד אלה
המשתמשים באמצעים אודיו-ויזואליים ובאופן כללי כל סוג של
כלי או התקן להעברה כולל באמצעות גלי-מיקרו, כבל או לוויין

המאפשרים אינטראקציה; מכשירי וכלי תקשורת רחק;
מחשבים; מסכים; מקלדות, כבלים, מודמים; התקני עזר
למחשב; מדפסות לשימוש עם מחשבים; עכברים; מסופי

מחשב, פדים לעכבר; נשאי PLC (מתאמי תקשורת לקווי מתח)
למחשבים; סוללות; סוללות נטענות; מטענים; מטענים לסוללות
חשמליות, מערכות (מכשירים), פותחי וסוגרי דלתות ושערים
חשמליים, אזעקות, אזעקות צפירה, כלי אזעקה, אזעקות
אלחוטיות, אינטרקומים וידיאו; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 73930/12/2010



Owners

Name: THOMSON

Address: 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 - ISSY LES 
MOULINEAUX, France

Identification No.: 800956

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 טבת תשע"א - 74030/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227018 מספר סימן

THOMSON

Owners

Name: THOMSON

Address: 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 - ISSY LES 
MOULINEAUX, France

Identification No.: 800956

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Electrical equipment and installations, i.e., lighting, 
heating, steam production, cooking, refrigeration, 
drying, ventilation, air-conditioning equipment and 
installations; all included in class 11.

ציוד והתקנים חשמליים, כלומר, ציוד והתקני תאורה, חימום,
הפקת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, אוורור, מיזוג אוויר;

הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 74130/12/2010



Application Date 05/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227029 מספר סימן

FRANCOPIA

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

Chemical preparations for medical purposes, herbal 
extracts for medical purposes, and other 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
all included in class 5.

תכשירים כימיקלים למטרות רפואיות, תמציות צמחיות למטרות
רפואיות, ותכשירים רוקחיים, וטרינריים וסניטאריים אחרים;

הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 74230/12/2010



Application Date 05/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227030 מספר סימן

FRANCOPIA

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: 39 סוג: 39

Storage, delivery of goods, transport; all included in 
class 39.

אחסון, משלוח סחורות, הובלה; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 74330/12/2010



Application Date 05/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227031 מספר סימן

ILOGIC

Ownersבעלים

Name: superDimension LTD שם: סופר דיימנשן בע"מ

Address: P.O BOX 2045, P.O.B. 2045, Herzliya, 46120, 
Israel

כתובת : ת.ד: 2045, ת.ד. 2045, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 512054495מספר זיהוי: 512054495

חברה פרטית

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 for navigating within a bronchial 
system of patients and medical devices for treating a 
medical condition in a bronchial system of patients; 
all included in class 10.

מכשירים רפואיים לניווט במערכת הסימפונות של מטופלים
ומכשירים רפואיים לטיפול בבעיות רפואיות במערכת
הסימפונות של מטופלים; 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., 06/08/2009, No. 77/799,112 ארה"ב, 06/08/2009, מספר 77/799,112

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 74430/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227056 מספר סימן

Owners

Name: Assa Abloy IP AB

Address: Box 70340, Stockholm, SE-107 23, Sweden

Identification No.: 62794

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

Doors of metal; door frames of metal; door casings of 
metal; all included in class 6.

דלתות ממתכת; משקופים ממתכת; מסגרות ממתכת לדלתות;
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, 21/01/2010, No. 
8825085

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/01/2010, מספר 8825085

Class: 6 סוג: 6

כ"ג טבת תשע"א - 74530/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227057 מספר סימן

Owners

Name: Assa Abloy IP AB

Address: Box 70340, Stockholm, SE-107 23, Sweden

Identification No.: 62794

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

Electronically controlled electro-mechanic, electro-
hydraulic and electron-pneumatic door openers; 
electronic sensors for opening, closing and stopping 
of doors for entry and exit; all included in class 9.

פותחי דלתות אלקטרו-מכאניים, אלקטרו הידראולים ואלקטרו-
פנאומטים, הנשלטים אלקטרונית; חיישנים אלקטרונים

לפתיחה, סגירה ועצירה של דלתות לכניסה ויציאה; 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, 21/01/2010, No. 
8825085

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/01/2010, מספר 8825085

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 74630/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227058 מספר סימן

Owners

Name: Assa Abloy IP AB

Address: Box 70340, Stockholm, SE-107 23, Sweden

Identification No.: 62794

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

Doors of metal; door frames of metal; door casings of 
metal; akk included in class 6.

דלתות ממתכת; משקופים ממתכת; מסגרות ממתכת לדלתות;
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, 21/01/2010, No. 
8824922

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/01/2010, מספר 8824922

Class: 6 סוג: 6

כ"ג טבת תשע"א - 74730/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227059 מספר סימן

Owners

Name: Assa Abloy IP AB

Address: Box 70340, Stockholm, SE-107 23, Sweden

Identification No.: 62794

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

Electronically controlled electro-mechanic, electro-
hydraulic and electron-pneumatic door openers; 
electronic sensors for opening, closing and stopping 
of doors for entry adn exit; all included in class 9.

פותחי דלתות אלקטרו-מכאניים, אלקטרו הידראולים ואלקטרו-
פנאומטים, הנשלטים אלקטרונית; חיישנים אלקטרונים

לפתיחה,סגירה ועצירה של דלתות לכניסה ויציאה; 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, 21/01/2010, No. 
8824922

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/01/2010, מספר 8824922

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 74830/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227061 מספר סימן

ENTREMATIC

Owners

Name: Assa Abloy IP AB

Address: Box 70340, Stockholm, SE-107 23, Sweden

Identification No.: 62794

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

Doors of metal; door frames of metal; door casings of 
metal; all included in class 6.

דלתות ממתכת; משקופים ממתכת; מסגרות ממתכת לדלתות;
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, 21/01/2010, No. 
8824864

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/01/2010, מספר 8824864

Class: 6 סוג: 6

כ"ג טבת תשע"א - 74930/12/2010



Application Date 01/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227062 מספר סימן

ENTREMATIC

Owners

Name: Assa Abloy IP AB

Address: Box 70340, Stockholm, SE-107 23, Sweden

Identification No.: 62794

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

Electronically controlled electro-mechanic, electro-
hydraulic and electron-pneumatic door openers; 
electronic sensors for opening, closing and stopping 
of doors for entry adn exit; all included in class 9.

פותחי דלתות אלקטרו-מכאניים, אלקטרו הידראולים ואלקטרו-
פנאומטים, הנשלטים אלקטרונית; חיישנים אלקטרונים

לפתיחה, סגירה ועצירה של דלתות לכניסה ויציאה; 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, 21/01/2010, No. 
8824864

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/01/2010, מספר 8824864

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 75030/12/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227095 מספר סימן

ARBS

Owners

Name: EADS Construcciones Aeronauticas, S.A.

Address: ,Avda. de Aragon, 404, 28022 Madrid, Spain

Identification No.: 800200

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or 
water; all included in class 12.

כלי רכב; מכשירים לתנועה ביבשה, אוויר או מים; הנכללים
כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 75130/12/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227106 מספר סימן

EVERCOAT

Owners

Name: Illinois Tool Works Inc.

Address: 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois, 
60026, U.S.A.

Identification No.: 800964

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: 1 סוג: 1

Synthetic resin based fillers for repairing metal, 
plastics and fiberglass surfaces; all included in class 
1

חומרי מילוי על בסיס שרף סינתטי לתיקון משטחי מתכת,
פלסטיק ופיברגלס; הכל כלול בסיווג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 75230/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227110 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hani Sakas שם: האני סקס

Address: P.O.B. 1059, Kafr Yasif, Israel כתובת : ת.ד. 1059, כפר יאסיף, ישראל

Identification No.: 55181952מספר זיהוי: 55181952

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including gym wear and sportswear, shoes 
including shoes for sport and leisure time, tracksuits, 
overalls, jackets, waistcoats, pants, trousers, 
sweaters, shirts, shorts, raincoats, T-shirts, polos, 
headgear including hats, caps, socks, shoes, insoles, 
clothing and shoes in general; all included in class 
25.

בגדים הכוללים בגדי התעמלות ובגדי ספורט, נעלים הכוללים
נעלי ספורט ונעלים לשעות הפנאי, אימוניות, סרבלים,

מקטרונים, חזיות (לגבר), תחתונים, מכנסים, סודרים, חולצות,
מכנסים קצרים, מעילי גשם, חולצות T, חולצות פולן, כיסויי
ראש כולל כובעים, כומתות, גרביים, רפידות, וציוד הלבשה

והנעלה בכלל; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 75330/12/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227112 מספר סימן

Owners

Name: JALA GROUP INC.

Address: 12 LI FENG ROAD, SHANGHAI, People's 
Republic of China

Identification No.: 800966

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Cosmetics; hair lotions; dentifrices; bath lotion; shoe 
polish; shoe cream; cosmetic kits; incense; cleaning 
preparations; shining preparations (polish); cosmetics 
for animals; all included in class 3.

תמרוקים; תחליבי שיער; משחות שיניים; תלחיבים לאמבטיה;
משחת נעליים; קרם נעליים; ערכות תמרוקים; קטורת; תכשירי
נקיון; תכשירי הברקה (פוליש); תמרוקים לבעלי חיים; הכל כלול

בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 75430/12/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227116 מספר סימן

COLORSTAY AQUA

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

Cosmetics and makeup; all included in class 3. קוסמטיקה ואיפור; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 75530/12/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227120 מספר סימן

SHIDRUGIM

Ownersבעלים

Name: Roy ALKALAY שם: רועי אלקלעי

Address: 8 Donash street, Ramat-Gan, Israel כתובת : דונש 8, רמת גן, ישראל

Identification No.: 037042298מספר זיהוי: 037042298

Name: Haim Levi שם: חיים לוי

Address: 32 Havered street, Gan Yavne, Israel כתובת : רח' הורד 32, גן יבנה, ישראל

Identification No.: 23095037מספר זיהוי: 23095037

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: 35 סוג: 35

Advertisement services of second hand bulletin 
boards in electronic media ; all included in class 35

שירותי פרסום לוחות יד שניה במדיה אלקטרונית; הנכללים
כולם בסוג 35

כ"ג טבת תשע"א - 75630/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227131 מספר סימן

Owners

Name: Skt Electric Machine Co., Ltd.

Address: huanglong industrial park, wuyi, Zhejiang, 
People's Republic of China

Identification No.: 800967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Power hammers; electric hammers; pneumatic 
hammers; tilt hammers; metalworking machines; 
punches for punching machines; drilling bits (parts of 
machines); hand-held tools, other than hand-
operated; cutting machines; chain saws; drilling 
machines; angle grinders; agricultural machines; 
woodworking machines; demolition hammers; all 
included in class 7.

פטישי כוח; פטישים חשמליים; פטישים פניאומטיים; פטישי
הטייה; מכונות עבודה במתכת; מחבטים למכונות חבטות;
מקדחות לקדיחה (חלקים ממכונות); כליים מוחזקים ביד,

שאינם מופעלים ביד; מכונות חיתוך; מסורי שרשרת; מכונות
קדיחה; מטחנות זוית; מכונות חקלאות; מכונות לעבודה בעץ;

פטישי הרס; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 75730/12/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227132 מספר סימן

Magic Box

מג'יק בוקס

Ownersבעלים

Name: B-PROTECT ONLINE LTD. שם: בי - פרוטקט אונליין בע"מ

Address: 13 Tuval Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 13, רמת גן, 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: 45 סוג: 45

Security; security monitoring stations; all included in 
class 45.

אבטחה ושמירה, מוקדי אבטחה הכל על פי הסוג המצוין
בסיווג; הנכללים כולם בסוג 45.

כ"ג טבת תשע"א - 75830/12/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227135 מספר סימן

Magic Box

מג'יק בוקס

Ownersבעלים

Name: B-PROTECT ONLINE LTD. שם: בי - פרוטקט אונליין בע"מ

Address: 13 Tuval Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 13, רמת גן, 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 המצוין בסיווג; הנכללים כולם
בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 75930/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227144 מספר סימן

R-MAP

Owners

Name: RGIS International Holdings, LLC

Address: 2000 East Taylor Road, Auburn Hills, Michigan 
48326, U.S.A.

Identification No.: 801206

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Data entry services; consultation in the field of retail 
space optimization; preparation of business reports 
detailing retail space optimization, category 
adjacencies and representing stocking 
configurations, included in Class 35.

שירותי הזנת נתונים; התייעצות בתחום של אופטימיזציה של
חלל קמעונאי; הכנת דוחות עסקיים המפרטים אופטימיזציה של

חלל קמעונאי, סמיכויות קטגוריות וייצוג תצורות אחסון,
הנכללים 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., 26/08/2009, No. 77/813,066 ארה"ב, 26/08/2009, מספר 77/813,066

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 76030/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227145 מספר סימן

R-MAP

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Spatial mapping services; spatial mapping of floor 
plans for product shelving and product displays for 
others; spatial mapping of product shelving and 
product displays for others; spatial mapping of 
fixtures, fixture attributes and location, product 
categories, and product category adjacencies for 
others; information and data acquisition, compilation 
and analysis relating to spatial mapping, retail space 
optimization, inventory space optimization, 
planograms, and retail fixture attributes and location; 
generating reports in connection with spatial 
mapping, retail space optimization inventory space 
optimization, planograms, and retail fixture attributes 
and location; providing temporary use of non-
downloadable computer software for spatial mapping 
and retail space configurations; computer software 
design, development and implementation for others; 
database development services; developing 
electronic databases and reporting inventory space 
information in printed, visual and electronic formats; 
electronic collection of data and files for use by 
others in the field of spatial mapping, retail space 
optimization, inventory space optimization, 
planograms, retail fixture attributes and location, 
categories adjacencies and stocking configurations; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer programs and software for retail space 
optimization, category adjacencies, and stocking 
configurations; generating reports in connection with 
retail space optimization, category adjacencies, and 
stocking configurations, included in Class 42.

שירותי מיפוי חללי; מיפוי חללי של תכניות רצפה עבור מדפי
מוצרים ותצוגות מוצרים עבור אחרים; מיפוי חללי של מדפי

מוצרים ותצוגות מוצרים עבור אחרים; מיפוי חללי של מתקנים
קבועים, תכונותיהם ומיקומם, קטגוריות מוצרים, וסמיכויות של
קטגוריות מוצרים עבור אחרים; רכישה, ליקוט וניתוח מידע

ונתונים הקשורים למיפוי חללי, אופטימיזציה של חלל קמעונאי,
אופטימיזציה של חלל מלאי, פלנוגרמות, תכונות ומיקום

מתקנים קבועים קמעונאיים; הפקת דוחות הקשורים למיפוי
חללי, אופטימיזציה של חלל קמעונאי, אופטימיזציה של חלל

מלאי, פלנוגרמות, ותכונות ומיקום מתקנים קבועים קמעונאיים;
אספקת שימוש זמני של תוכנות מחשב שלא ניתנות להורדה
עבור מיפוי חללי ותצורות חלל קמעונאי; עיצוב, פיתוח ויישום
תוכנות מחשב עבור אחרים; שירותי פיתוח מאגר מידע; פיתוח

מאגרי מידע אלקטרוניים ודיווח על מידע לגבי חלל מלאי
בפורמטים מודפסים, ויזואליים ואלקטרוניים; איסוף אלקטרוני
של מידע וקבצים לשימוש ע"י אחרים בתחום של מיפוי חללי,
אופטימיזציה של חלל קמעונאי, אופטימיזציה של חלל מלאי,
פלנוגרמות, תכונות ומיקום מתקנים קבועים קמעונאיים,

סמיכויות קטגוריות ותצורות אחסון; אספקת שימוש זמני של
תוכנות מחשב שלא ניתנות להורדה ותכנה עבור אופטימיזציה
של חלל קמעונאי, סמיכויות קטגוריות, ותצורות אחסון; הפקת

דוחות בקשר לאופטימיזציה של חלל קמעונאי, סמיכויות
קטגוריות, ותצורות אחסון, הנכללים 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., 26/08/2009, No. 77/813,066 ארה"ב, 26/08/2009, מספר 77/813,066

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 76130/12/2010



Owners

Name: RGIS International Holdings, LLC

Address: 2000 East Taylor Road, Auburn Hills, Michigan 
48326, U.S.A.

Identification No.: 801206

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 76230/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227147 מספר סימן

SUPERTRASH

Owners

Name: 2Stepzahead B.V.

Address: Hoogoorddreef 73-A, Amsterdam, 1101 BB, 
Netherlands

Identification No.: 70822

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; כולם כלולים 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)

Benelux, 10/09/2009 בנלוקס, 10/09/2009

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 76330/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227162 מספר סימן

SURVEYMONKEY

Owners

Name: Surveymonkey Spain, Sucursal Em Portugal

Address: Rua Dr. Brita Camara 20, Funchal, Maderia, 
Portugal

Identification No.: 70848

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

Providing temporary use of on-line proprietary, non-
downloadable software for customer creation, 
modification, updating, collection, maintenance, 
analysis and reporting of on-line single- or multiple-
page surveys, questionnaires and other data 
collection formats, and publishing, exporting, e-
mailing, printing and transferring surveys and survey 
results, reports and analysis; providing services to 
users in connection with the creation, modification, 
updating, collection, maintenance, analysis, reporting 
and transfer of on-line single- and multi-page 
surveys, questionnaires and other data collection 
formats utilizing a website and proprietary non-
downloadable on-line software; all included in class 
42.

הענקת שימוש זמני של קניין בזמן אמיתי, תוכנות שאינן ניתנות
להורדה עבור יצירה לפי הזמנת לקוח, שינוי, עדכון, איסוף,

אחזקה, אבחון ודיווח בזמן אמיתי של סקרים, שאלונים ופורמטי
איסוף נתונים אחרים של עמוד בודד או עמודים רבים, ופרסום
יצוא, משלוח בדואר אלקטרוני, הדפסה והעברה של סקרים
ותוצאות סקר, דוחות ואבחונים; הענקת שירותים למשתמשים
בהקשר ליצירה, שינוי, עדכון, איסוף, אחזקה, אבחון, דיווח
והעברה בזמן אמיתי של סקרים, שאלונים ופורמטי איסוף

נתונים אחרים בעמוד אחד ובמספר עמודים המשתמשים באתר
אינטרנט ותוכנות קניין שאינן ניתנות להורדה בזמן אמיתי; כולם

כלולים בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 76430/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227172 מספר סימן

סיטי בנקאות פרטית

Owners

Name: Citigroup Inc.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
U.S.A.

Identification No.: 6369

(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: 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

כ"ג טבת תשע"א - 76530/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227173 מספר סימן

CITI PRIVATE BANK

Owners

Name: Citigroup Inc.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
U.S.A.

Identification No.: 6369

(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: 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

כ"ג טבת תשע"א - 76630/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227174 מספר סימן

סיטי

Owners

Name: Citigroup Inc.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
U.S.A.

Identification No.: 6369

(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: 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

כ"ג טבת תשע"א - 76730/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227175 מספר סימן

FASHIONISTA

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 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, 08/02/2010, No. 2538344 ממלכה מאוחדת, 08/02/2010, מספר 2538344

Class: 34 סוג: 34

כ"ג טבת תשע"א - 76830/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227177 מספר סימן

4711 New Cologne

Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, dentifrices; all included in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער,
תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 76930/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227178 מספר סימן

4711 Nouveau Cologne

Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments; all included in class 14.

תכשיטים, אבנים יקרות, מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים;
הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 77030/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227179 מספר סימן

4711 Nouveau Cologne

Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, dentifrices; all included in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער,
תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 77130/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227180 מספר סימן

4711 New Cologne

Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 טבת תשע"א - 77230/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227181 מספר סימן

4711 New Cologne

Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments; all included in class 14.

תכשיטים, אבנים יקרות, מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים;
הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 77330/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227182 מספר סימן

4711 Nouveau Cologne

Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 טבת תשע"א - 77430/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227185 מספר סימן

SAN MIGUEL

Owners

Name: SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZAS Y 
MALTA, S.A.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 55254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

בירות; מים מינרלים ומוגזים ומשקאות לא-אלכוהוליים אחרים;
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 77530/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227186 מספר סימן

Owners

Name: SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZAS Y 
MALTA, S.A.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 55254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

בירות; מים מינרלים ומוגזים ומשקאות לא-אלכוהוליים אחרים;
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 77630/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227187 מספר סימן

Owners

Name: SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZAS Y 
MALTA, S.A.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 55254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; all included in class 39.

הובלה; אריזה ואחסון של סחורות; סידור נסיעה; הנכללים כולם
בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 77730/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227188 מספר סימן

SAN MIGUEL

Owners

Name: SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZAS Y 
MALTA, S.A.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 55254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; all included in class 39.

הובלה; אריזה ואחסון של סחורות; סידור נסיעה; הנכללים כולם
בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 77830/12/2010



Application Date 12/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227201 מספר סימן

PLANTBOTTLE

Owners

Name: The Coca- Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 31231

(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: 21 סוג: 21

All goods included in class 21. כל הטובין הנכללים בסוג 21.

כ"ג טבת תשע"א - 77930/12/2010



Application Date 12/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227204 מספר סימן

PLANTBOTTLE

Owners

Name: The Coca- Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 31231

(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

All goods included in class 32. כל הטובין הנכללים בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 78030/12/2010



Application Date 12/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227205 מספר סימן

PLANTBOTTLE

Owners

Name: The Coca- Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 31231

(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

All goods included in class 30. כל הטובין הנכללים בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 78130/12/2010



Application Date 12/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227206 מספר סימן

Owners

Name: The Coca- Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 31231

(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

All goods included in class 30. כל הטובין הנכללים בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 78230/12/2010



Application Date 12/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227207 מספר סימן

Owners

Name: The Coca- Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 31231

(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: 21 סוג: 21

All goods included in class 21. כל הטובין הנכללים בסוג 21.

כ"ג טבת תשע"א - 78330/12/2010



Application Date 12/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227208 מספר סימן

Owners

Name: The Coca- Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 31231

(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

All goods included in class 32. כל הטובין הנכללים בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 78430/12/2010



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227209 מספר סימן

GATE KEEPER

Owners

Name: Entegris, Inc

Address: 129 Concord Road, Billeria, Massachusetts, 
01821-4600, U.S.A.

Identification No.: 70851

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: 11 סוג: 11

Industrial gas purification units; all included in class 
11.

יחידות טיהור של גז תעשייתי;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., 05/08/2009 ארה"ב, 05/08/2009

Class: 11 סוג: 11

כ"ג טבת תשע"א - 78530/12/2010



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227217 מספר סימן

Hydro Seed

זרעי מים

Ownersבעלים

Name: Isragel Tech Ltd. שם: ישראג'ל בע"מ

Address: 108 Har Zion Blvd., Tel-Aviv, Israel כתובת : שדי הר ציון 108, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514320589מספר זיהוי: 514320589

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Super absorbent polymer; included in class 1. פולימר סופח מים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 78630/12/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227218 מספר סימן

N-N

Owners

Name: Specialty Fertilizer Products, LLC

Address: 11550 Ash Street, Suite 220, Leawood, Kansas, 
66211, U.S.A.

Identification No.: 800971

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 1 סוג: 1

Chemical additives for fertilizers; all included in class 
1.

תוספים כימיקלים לדשנים; 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., 20/08/2009, No. 77809501 ארה"ב, 20/08/2009, מספר 77809501

Class: 1 סוג: 1

כ"ג טבת תשע"א - 78730/12/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227219 מספר סימן

Owners

Name: Jiangsu YDF Valve Co., Ltd

Address: YDF Industrial Zone, Shangzhuang Town, 
Yancheng City, Jiangsu Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 800977

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal [other than parts of machines]; drain 
traps [valves] of metal; water-pipe valves of metal; 
pipes of metal; pipework of metal.; all included in 
class 6.

שסתומים ממתכת [אחרים מחלקי מכונות]; מלכודות ניקוז
[שסתומים] ממתכת; שסתומים ממתכת לצינורות מים; צינורות
ממתכת; מערכת צינורות ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.

כ"ג טבת תשע"א - 78830/12/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227220 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: LISSITZKY MORDECHAI שם: ליסיצקי מרדכי

Address: 3 Harav Neria St., Petach Tikva, 49752, Israel כתובת : רח' הרב צבי נריה 3, פתח תקווה, 49752, ישראל

Identification No.: 33867086מספר זיהוי: 33867086

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and its alloys and goods made of 
precious metals or coated therewith, no included in 
other classes; jewelry, watches, clocks and 
chronometric instruments; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות, שעונים ומכשירים כרונומטריים; הנכללים כולם

בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 78930/12/2010



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227225 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 טבת תשע"א - 79030/12/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227254 מספר סימן

Personal Space

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software for uploading, posting, receiving, displaying, 
editing, storing, organizing and sharing with other 
users documents, sounds, music, videos, 
photographs, drawings, images and data stored 
electronically; all included in class 42.

מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה עבור העלאה,
פרסום, קיבול, הצגה, עריכה, אחסון, ארגון ושיתוף עם מסמכי
משתמשים אחרים, קול, מוסיקה, וידאו, צילומים, ציורים,

דמויות ונתונים המאוחסנים אלקטרונית; הנכללים כולם בסוג
.42

כ"ג טבת תשע"א - 79130/12/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227255 מספר סימן

Personal Space

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software to enable uploading, posting, 
receiving, displaying, editing, storing, organizing and 
sharing with other users documents, sounds, music, 
videos, photographs, drawings, images and data 
stored electronically; all included in class 9.

תוכנת מחשב המאפשרת העלאה, פרסום, קבלה, הצגה,
עריכה, אחסון, ארגון ושיתוף עם מסמכי משתמשים אחרים,

קול, מוסיקה, וידאו, צילומים, ציורים, דמויות ונתונים
המאוחסנים אלקטרונית; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 79230/12/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227319 מספר סימן

PROXOL FORTE

פרוקסול פורטה

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

Preparations to relieve pain and reduce fever, 
including fever accompanied by pain; included in 
class 5.

תכשירים לשיכוך כאבים והורדת חום, כולל חום המלווה
בכאבים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 79330/12/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227320 מספר סימן

SPASMALGIN

ספסמלגין

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

Preparations for pains or spasms in the digestive 
system, the kidneys and the gall bladder; included in 
class 5.

תכשירים לטיפול בכאבים או עוויתות במערכת העיכול, הכליות
וכיס המרה; הנכללים בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 79430/12/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227321 מספר סימן

BRONCHOLATE

ברונכולט

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

Preparations for symptomatic relief of cold, cough, 
nasal and auditory canal congestion and congestion 
in the respiratory tract; included in class 5.

תכשירים להקלה סימפטומטית בהצטננות, בשיעול, גודש באף,
באוזן התיכונה ובדרכי הנשימה; הנכללים בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 79530/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227329 מספר סימן

FIRMX

Owners

Name: Peter Thomas Roth Labs, LLC.

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

Identification No.: 54982

(New York limited liability corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Non-medicated skin care preparations, cosmetic 
body care preparations and cosmetics; all included in 
class 3.

תכשירים לא רפואיים לטיפול בעור, תכשירי קוסמטיקה לטיפול
בגוף ותכשירי קוסמטיקה; 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)

U.S.A., 17/08/2009, No. 77805817 ארה"ב, 17/08/2009, מספר 77805817

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 79630/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227331 מספר סימן

Owners

Name: Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd

Address: No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan 
County, 330, Taiwan

Identification No.: 800759

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

Accumulator boxes; accumulator jars;
accumulators; batteries for vehicles; battery cases;
battery charge devices; battery chargers; battery
packs; electric accumulators; electric accumulators
for vehicles; electric storage batteries; electrical
storage batteries; electrodes; cell pack; electrical
storage system (device); grid energy storage; all
included in class 09.

תיבות לאקומולאטור; צנצנות לאקומולאטור; אקומולאטורים;
מצברים לרכבים; תיבות מצברים;  מתקנים לטעינת סוללות;
מטעני סוללות; חבילות סוללות; אקומולאטורים חשמליים;
אקומולאטורים חשמליים לרכבים; סוללות אחסון חשמליות;
סוללות חשמליות לאחסון; אלקטרודות; חבילת תא; מערכת

אחסון חשמלית (מכשיר); אחסון לרשת אנרגיה;  הנכללים כולם
בסוג  09.

כ"ג טבת תשע"א - 79730/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227333 מספר סימן

ROCKCORPS

Owners

Name: ROCKCORPS, LLC

Address: The Lot 1041 North Formosa Avenue, Suite 
210, West Hollywood, CA 90046, 90046, U.S.A.

Identification No.: 800986

a Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely organizing and 
producing music concerts and festivals; all included 
in class 41.

שירותי בידור, קרי ארגון והפקת קונצרטים מוזיקליים
ופסטיבלים; הכל כלול בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 79830/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227334 מספר סימן

TITIBI

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Steel nails for picture hooks, hardened steel nails, 
hardened steel hooks, steel nails, brass nails, brass 
headed steel nails, nails, washers of metal, rivets of 
metal, headless metal pins for frames, metal collar 
pins, hooks of metal, hinges of metal, props of metal, 
nozzles of metal, iron wires, steel in sheet, rod, bar 
and/or billet form, threaded metal rods, wire rods, 
cast steel, iron slabs, aluminium, cast iron, pipes of 
metal, roofing of metal, reinforcing materials of metal 
for concrete, latches of metal, joists of metal, 
transportable buildings of metal, framework of metal 
for building, guard rails of metal, non-electric cables 
of metal, bands of metal, metal screws, binding 
screws of metal for cables, pegs of metal, eye bolts 
of metal, tacks (nails) of metal, screw rings of metal, 
bolts of metal, nuts of metal, shims of metal, copper 
rings, furniture casters of metal, casters cloth hooks 
of metal, runners of metal for sliding doors, ferrules of 
metal, keys and padlocks of metal, non luminous, 
non mechanical metal signalling panels, anvils, vice 
benches of metal, balls of steel, casks of metal, 
empty tool boxes of metal, identity plates of metal, 
spurs, rods of metal for welding and brazing, 
anchors, handcuffs, weather vanes of metal, tree 
protectors of metal, metal traps for wild animals, iron 
ores, monuments of metal, memorial tablets of metal, 
metal structures being bird baths, chains of metals, 
money boxes of metal, clips of metal, tin cans, 
firedogs or andirons, tile floorings of metal, beacons 
of metal, loading pallets of metal, springs of metal 
(other than parts of machines), tent pegs of metal, 
buckles of metal, metal wire nets and ropes, insect 
screens of metal, bottle caps of metal, poles of metal, 
metal window handles, metal window knobs, metal 
door handles, metal door knobs, metal gates, metallic 
armoured doors, metal staircases, metal ladders, 
metal window shutters, metal window frames, fences 
of metal, metal verandas, arbors or porches for 
buildings, metallic swing doors, metal overhead 
garage doors; metal locks, safes of metal, metal door 
stops, metal building flashing; lining of metal for 
building purposes; all included in class 6.

מסמרי פלדה עבור ווים לתמונות, מסמרי פלדה מחוזקים, ווי
פלדה מחוזקים, מסמרי פלדה, מסמרים מפליז, מסמרי פלדה
עם ראש מפליז, מסמרים, מכונת שטיפה ממתכת, מסמרת
(מסמר נטול חוד) ממתכת, סיכות ממתכת   ללא ראש עבור
מסגרות, סיכות קולר ממתכת, ווים ממתכת, צירים ממתכת,
תומכים ממתכת,  זרבובית ממתכת, תיל ברזל, יריעות מתכת,
מוטות, תבנית בריח ו/או מטילי ברזל,  מוטות מתכת מושחלים,
מוטות תיל, מתכת יצוקה, חתיכות ברזל עבות, אלומיניום, ברזל
יצוק, צינורות מתכת, כיסוי גג ממתכת, חומרים ממתכת לחיזוק
עבור בטון, בריח ממתכת,  קורות ממתכת,  מבנים ממתכת
הניתנים לשינוע, שלד מתכת לצורכי בניה, מעקה ביטחון
ממתכת, כבלי מתכת לא חשמליים, פסי מתכת, ברגים

ממתכת, ברגים ממתכת לחיבור עבור כבלים, יתדות מתכת,
בורג עין ממתכת, נעצים (מסמרים) ממתכת, טבעות בורג

ממתכת, בורג מתכת, אום מתכת, חלקי מתכת למילוי חללים,
טבעות נחושת,  גלגלים ממתכת לרהיטים, וו מתכת עבור
אריגים, מסילות מתכת עבור דלתות הזזה, טבעת מתכת

להגנה על ידית, מפתחות ומנעולים ממתכת, פנלים ממתכת
לסימון שאינם זוהרים ואינם מכאניים, סדן, ספסלים ממתכת,
כדורי פלדה,  חביות ברזל, תיבות כלים ריקות ממתכת, לוחות
זיהוי ממתכת, דרבן,  מוטות מתכת עבור ריתוך והלחמה, עוגן,

אזיקים, שבשבת מזג אויר ממתכת, מגן עצים ממתכת,
מלכודות מתכת עבור חיות בר, מחצבי ברזל, מצבות זיכרון
מברזל, טבלית זיכרון ממתכת, מבני מתכת המשמשים כלי
רחצה לציפורים, שרשראות מתכת, תיבות מתכת עבור כסף,
אטבים ממתכת, פחיות, כן לעצי הסקה,  אריחי ריצוף ממתכת,
מכשיר איתות והארה ממתכת,  משטח מתכת לשינוע מטענים,
קפיצי מתכת (אחרים מחלקי מכונות), יתדות מתכת לאהל,
אבזמי מתכת, רשתות תיל ממתכת וחבלי מתכת, רשתות
חרקים ממתכת, פקקי מתכת לבקבוק, מוטות מתכת, ידיות
מתכת לחלונות, ידיות מתכת מעוגלות לחלונות, ידיות מתכת
לדלתות, ידיות מתכת מעוגלות לדלתות, שערי מתכת, דלתות
משוריינות ממתכת, גרם מדרגות ממתכת, סולמות מתכת,

תריסי מתכת לחלונות, מסגרות מתכת לחלונות,  גדרות מתכת,
אכסדרה, סוכה ומרפסת ממתכת למבנים,  דלתות מתנדנדות
ממתכת,  דלתות מוסך ממתכת, מנעולי מתכת, כספות מתכת,
מעצורי דלת ממתכת, מבזיקי אור ממתכת לבניינים, ריפודי

מתכת למטרות בניה;  הנכללים כולם בסוג 6.

כ"ג טבת תשע"א - 79930/12/2010



Owners

Name: TRAFILERIE CHIODERIE TORRE DE' BUSI DI 
MORANDINI GIULIANO & C. SAS

Address: Via Sonna 10 Torre De' Busi, Frazione San 
Gottardo Lecco, Italy

Identification No.: 800988

Trafilerie Chioderie Torre

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 טבת תשע"א - 80030/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227336 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 colors plum, spring green and avocado green 
are claimed as a feature of the mark.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירי רוקחות לטיפול בסרטן; 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)

U.S.A., 27/08/2009, No. 77/813,878 ארה"ב, 27/08/2009, מספר 77/813,878

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 80130/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227338 מספר סימן

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Hand cleaning preparations (non medicated). תכשירים לניקוי ידיים (לא רפואי).

כ"ג טבת תשע"א - 80230/12/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227339 מספר סימן

Owners

Name: bip GmbH

Address: St. Peter-Strasse 25, Linz, 4021, Austria

Identification No.: 70854

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: 1 סוג: 1

Fireproofing preparations; included in class 1. תכשירים חסיני אש; הנכללים 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)

Austria, 19/08/2009 אוסטריה, 19/08/2009

Class: 1 סוג: 1

כ"ג טבת תשע"א - 80330/12/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227342 מספר סימן

Owners

Name: bip GmbH

Address: St. Peter-Strasse 25, Linz, 4021, Austria

Identification No.: 70854

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: 17 סוג: 17

Insulants against fire, brand, heat and smoke; 
included in class 17.

חומרי בידוד כנגד אש, אוד, חום ועשן; הנכללים  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)

Austria, 19/08/2009 אוסטריה, 19/08/2009

Class: 17 סוג: 17

כ"ג טבת תשע"א - 80430/12/2010



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227343 מספר סימן

Owners

Name: bip GmbH

Address: St. Peter-Strasse 25, Linz, 4021, Austria

Identification No.: 70854

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: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); construction glass; 
window glass (except glass for vehicle windows); 
insulated glass for building purposes; glass panels 
for building purposes; windows, non-metallic; 
multilayered glass panels with fire protection inlays 
for building purposes; all included in class 19.

חומרי בניה (שאינם מתכתיים); זכוכית בניה; זכוכית חלון
(למעט זכוכית עבור חלונות כלי רכב); זכוכית מבודדת למטרות
בניה; פנלי זכוכית למטרות בניה; חלונות, שאינם מתכתיים;
פנלי חלון רב שכבתיים בעלי מילויים חסיני אש למטרות בניה;

כולם כלולים בסוג 19.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/08/2009 אוסטריה, 19/08/2009

Class: 19 סוג: 19

כ"ג טבת תשע"א - 80530/12/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227344 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith; all included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי-מזל אחרים וכן
שירותים הקשורים בהם ; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 80630/12/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227345 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith; all included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי-מזל אחרים וכן
שירותים הקשורים בהם ; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 80730/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227351 מספר סימן

Owners

Name: PCM HOLDINGS, INC.

Address: c/o Corporation Trust Center 1209 Orange St., 
Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 10502

(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

Preparations for laundry use; soaps; perfumes; toilet 
waters, essential oils; oils and cleansing milk for toilet 
purposes; cosmetics; lotions for hair care; hair spray; 
hair gel; cosmetic lotions and milk for skin care, after-
shave lotions; nail varnish; cosmetic preparations for 
the bath, for skin tanning; sun tanning preparations 
(cosmetics); all included in class 3.

תכשירים לשימוש בכביסה; סבונים; בשמים; מי טואלט, שמנים
אתריים; שמנים וחלב ניקוי למטרות טואלט; קוסמטיקה;

תחליבים לטיפוח שיער; ספריי שיער; ג'ל שיער; תחליבים וחלב
קוסמטיים לטיפוח עור, תחליבי אפטר שייב; לק לציפורניים;
תכשירים קוסמטיים לאמבטיה, עבור שיזוף עור; תכשירים

לשיזוף שמש (קוסמטיקה); הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 80830/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227352 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for laundry use; soaps; perfumes; toilet 
waters, essential oils; oils and cleansing milk for toilet 
purposes; cosmetics; lotions for hair care; hair spray; 
hair gel; cosmetic lotions and milk for skin care, after-
shave lotions; nail varnish; cosmetic preparations for 
the bath, for skin tanning; sun tanning preparations 
(cosmetics); all included in class 3.

תכשירים לשימוש בכביסה; סבונים; בשמים; מי טואלט, שמנים
אתריים; שמנים וחלב ניקוי למטרות טואלט; קוסמטיקה;

תחליבים לטיפוח שיער; ספריי שיער; ג'ל שיער; תחליבים וחלב
קוסמטיים לטיפוח עור, תחליבי אפטר שייב; לק לציפורניים;
תכשירים קוסמטיים לאמבטיה, עבור שיזוף עור; תכשירים

לשיזוף שמש (קוסמטיקה); הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 80930/12/2010



Owners

Name: PCM HOLDINGS, INC.

Address: c/o Corporation Trust Center 1209 Orange St., 
Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 10502

(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 טבת תשע"א - 81030/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227354 מספר סימן

ODD MOLLY

Owners

Name: Odd Molly international AB

Address: Kornhamnstorg 6, SE-111 27, Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 800989

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; shoulder wraps; fittings 
of metal for boots and shoes; belts; belts (clothing); 
braces; soles for footwear, and parts thereof, not 
included in other classes; ready-made linings (parts 
of clothing); all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; מעטפות כתפיים; מתאמים
ממתכת למגפיים ונעליים; חגורות; חגורות (הלבשה); כותפות;
סוליות להנעלה, וחלקים שלהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים;
בטנות מוכנות מראש (חלקי הלבשה); הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 81130/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227355 מספר סימן

Owners

Name: PCM HOLDINGS, INC.

Address: c/o Corporation Trust Center 1209 Orange St., 
Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 10502

(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

Preparations for laundry use; soaps; perfumes; toilet 
waters, essential oils; oils and cleansing milk for toilet 
purposes; cosmetics; lotions for hair care; hair spray; 
hair gel; cosmetic lotions and milk for skin care, after-
shave lotions; nail varnish; cosmetic preparations for 
the bath, for skin tanning; sun tanning preparations 
(cosmetics); all included in class 3.

תכשירים לשימוש בכביסה; סבונים; בשמים; מי טואלט, שמנים
אתריים; שמנים וחלב ניקוי למטרות טואלט; קוסמטיקה;

תחליבים לטיפוח שיער; ספריי שיער; ג'ל שיער; תחליבים וחלב
קוסמטיים לטיפוח עור, תחליבי אפטר שייב; לק לציפורניים;
תכשירים קוסמטיים לאמבטיה, עבור שיזוף עור; תכשירים

לשיזוף שמש (קוסמטיקה); הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 81230/12/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227357 מספר סימן

JESUS BOAT

הסירה של ישו

Ownersבעלים

Name: T Land Quality Souvenirs Ltd. שם: טי לנד מזכרות איכות בע"מ

Address: Kibbutz Ginosar, 14980, Israel כתובת : קיבוץ גינוסר, 14980, ישראל

Identification No.: 511824336מספר זיהוי: 511824336

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Abramovich - Izardel & Co, Adv.

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

שם: אברמוביץ - איזרדל ושות', עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing and sales services of religious objects and 
souvenirs; all included in class 35.

שירותי שיווק ומכירה של מוצרי דת ומזכרות; הנכללים כולם
בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 81330/12/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227363 מספר סימן

Owners

Name: Nanjing Automobile (Group) Corporation

Address: No. 331 Zhongyang Road, Nanjing, 210037, 
People's Republic of China

Identification No.: 66692

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

Repair information; heating equipment installation 
and repair; machinery installation, maintenance and 
repair; installation and maintenance of illuminating 
apparatus; maintenance and repair for vehicles; 
vehicle service stations; installation and maintenance 
of entertainment or sports apparatus; all included in 
class 37.

מידע בנוגע לתיקון; התקנה ותיקון ציוד חימום; התקנה, אחזקה
ותיקון של מכונות; התקנה ואחזקה של התקני הארה; אחזקה
ותיקון עבור כלי רכב; תחנות שירות כלי רכב; התקנה ואחזקה

של התקני בידור או ספורט; כולם כלולים בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 81430/12/2010



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227366 מספר סימן

Owners

Name: Nanjing Automobile (Group) Corporation

Address: No. 331 Zhongyang Road, Nanjing, 210037, 
People's Republic of China

Identification No.: 66692

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

Repair information; heating equipment installation 
and repair; machinery installation, maintenance and 
repair; installation and maintenance of illuminating 
apparatus; maintenance and repair for vehicles; 
vehicle service stations; installation and maintenance 
of entertainment or sports apparatus; all included in 
class 37.

מידע בנוגע לתיקון; התקנה ותיקון ציוד חימום; התקנה, אחזקה
ותיקון של מכונות; התקנה ואחזקה של התקני הארה; אחזקה
ותיקון עבור כלי רכב; תחנות שירות כלי רכב; התקנה ואחזקה

של התקני בידור או ספורט; כולם כלולים בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 81530/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227368 מספר סימן

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
People's Republic of China

Identification No.: 68117

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

Capacitors; diskettes; magnetic heads to be used 
with diskettes; radios; tape recorders; acoustic 
apparatus; loudspeakers; amusement apparatus 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; amusement apparatus adapted for use with 
television receivers only; wide screen color displays; 
electrolysers; resistances; electric; integrated circuits; 
computers; data processing apparatus; computer 
programs (programs), recorded; telephone 
apparatus; transmitters of electronic signals; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals; 
antennas; cameras (photography); record players; 
counterfeit (false) coin detectors; alarm bells, electric; 
flat irons, electric; copper wires, insulated; enameled 
wires; electricity mains (material for-) wires, cables); 
wires, electric; cables, electric; games (apparatus for 
- ) adapted for use with an external display screen or 
monitor; surveying instruments; photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic); plugs, sockets 
and other contacts (electric connections); disks 
(magnetic); amplifiers; electronic pens (visual display 
units); computer software (recorded); phonograph 
records; batteries for lighting; magnetic wires; electric 
temperature sensors; electric temperature indicators; 
electric wire clusters; all included in class 9.

קבלים; דיסקים; ראשים מגנטיים לשימוש עם דיסקים; מכשירי
רדיו; מקליטי סרט; התקנים אקוסטיים; רמקולים; התקני בידור
המותאמים לשימוש עם מסך תצוגה או משגוח חיצוני; התקני
בידור המותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה בלבד; התקני
תצוגת צבע מסך רחב; אלקטרוליזות; התקני ניגוד, חשמליים;
מעגלים סוכמים; מחשבים; התקני עיבוד נתונים; תוכניות

מחשב (תוכניות), מוקלטות; התקני טלפון; התקני שידור של
אותות אלקטרוניים; התקנים אלקטרו-דינמיים עבור הבקרה
מרחוק של אותות; אנטנות, מצלמות (צילום); התקני ניגון
הקלטה; התקני גילוי מטבע מזויף (שאינן אמיתי); פעמוני
אזעקה, חשמליים; מגהצי ישור, חשמליים; תיילי נחושת,
מבודדים; תיילים מאומלים; תעלות חשמל (חומרים עבור)

(תיילים, כבלים); תיילים, חשמליים; כבלים, חשמליים; משחקים
(התקנים עבור) המותאמים לשימוש עם מסך תצוגה או משגוח
חיצוניים; מכשירי סקירה; מכונות צילום (צילום, אלקטרוסטטי,
תרמי); מגופות, שקעים ומגעים אחרים (חיבורים חשמליים);
תקליטורים (מגנטיים); מגברים, עטים אלקטרוניים (יחידות

תצוגה ויזואלית); תוכנות מחשב (מוקלטות); מקליטי פונוגרף;
סוללות עבור תאורה; תיילים מגנטיים; חיישני חום חשמליים;
מחווני חום חשמליים; אגדי תייל חשמלי; כולם כלולים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 81630/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227369 מספר סימן

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
People's Republic of China

Identification No.: 68117

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

Air-conditioning installations; ventilation (air-
conditioning) installations and apparatus; air 
reheaters; radiators, electric; heat accumulators; 
laundry dryers, electric; fans (air-conditioning); air 
dehumidifiers; air purifying apparatus and machines; 
cooking apparatus and installations; extractor hoods 
for kitchen use; coal gas water heaters; electric water 
heaters; electromagnetic oven; cooking utensils, 
electric; electric drinking water dispensers; electric 
kettles; air humidifiers; pressure cookers 
(autoclaves), electric; air-conditioners for vehicles; 
fans (parts of air-conditioning installations); filters for 
air-conditioning; heater for vehicles; air dryers; air 
sterilizers; electric hair dryers; evaporators; 
sterilizers; sterilizing cupboard; heat exchangers (not 
parts of machines); exhaust fans; solar energy water 
heaters; electric iron pans; heaters for baths; gas 
burners; air refreshers; refrigerators; microwave 
ovens (cooking apparatus); water purification 
installations; dish washers; egg boilers; electric 
appliances for making yogurt; steam facial apparatus 
(saunas); bread toasters; electric coffee machines; 
electric foot washers; bakers' ovens; electric slow 
cookers; all included in class 11.

מתקני מיזוג אוויר; מתקני והתקני איוורור (מיזוג אוויר); התקני
חימום אוויר מחדש; רדיאטורים, חשמליים; מצברי חום; מייבשי
כביסה, חשמליים; מאווררים (מיזוג אוויר); התקני לחות אוויר;
התקני ומכונות טיהור אוויר; התקני ומתקני בישול; קולטי אדים
לשימוש במטבח; התקני חימום מים גז פחמי, התקני חימום

מים חשמליים; תנורים אלקטרו-מגנטיים; כלי בישול, חשמליים;
התקני חלוקת מי שתייה חשמליים; מיחמים חשמליים, התקני
לחות אוויר; התקני בישול לחץ (סירי לחץ), חשמליים; מזגני

אוויר עבור כלי רכב; מאווררים (חלקים של מתקני מיזוג אוויר);
מסננים עבור מיזוג אוויר; מחמם עבור כלי רכב; מייבשי אוויר;
התקני חיטוי אוויר; מייבשי שיער חשמליים; התקני אידוי;
התקני חיטוי; ארון חיטוי, מחליפי חום (שאינם חלקים של

מכונות); מאוורי פליטה; מחממי מים מופעלי אנרגיה סולרית;
מחבתות ברזל חשמליות; התקני חימום עבור אמבטיות; כבשני
גז; התקני רענון אוויר; מקררים; תנורי מיקרוגל (התקני בישול);

מתקני טיהור מים; מדיחי כלים; תנורי ביצה; מכשירים
חשמליים להכנת יוגורט; התקני קיטור פנימי (סאונות); התקני

קליית לחם; מכונות קפה חשמליות; התקני רחיצת רגל
חשמליים; תנורי אפיה; התקני אפיה איטית חשמליים; כולם

כלולים בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 81730/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227370 מספר סימן

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
People's Republic of China

Identification No.: 68117

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

Paper; copying paper (stationery); hygienic paper; 
towels of paper; advertisement boards of paper or 
cardboard; notebooks; newspaper; pictures; packing 
paper; bookbinding apparatus (office equipment); 
office requisites, except furniture; prepared Chinese 
ink; stamps (seals); writing instruments; gums 
(adhesives) for stationery or household purposes; 
drawing instruments; drawing materials; typewriters 
(electric or non-electric); teaching materials, except 
apparatus; architects' models; chaplets; all included 
in class 16.

נייר; נייר צילום (צרכי כתיבה); נייר היגייני; מגבות של נייר;
לוחות פרסום של נייר או קרטון; ספרי רשומות; עיתון; תמונות;
נייר אריזה; התקני כריכת ספרים (ציוד משרד); צרכי משרד,
למעט רהיטים; דיו סיני מוכן; חותמות (הטבעות); צרכי כתיבה;

מוצרי גומי (דבקים) למטרות כתיבה או למטרות ביתיות;
מכשירי שרטוט; חומרי שרטוט; מכונות כתיבה (חשמליות או

שאינן חשמליות); חומרי הוראה, למעט התקנים; דגמי
ארכיטקטים; צאוורונים; כולם כלולים בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 81830/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227371 מספר סימן

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
People's Republic of China

Identification No.: 68117

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 for others; import-export 
agencies; promoting sales of products or services for 
others; computer databases (systemization of 
information into); preparation and/or co-ordination of 
bids on behalf of others in tender processes; 
business consultancy (professional); management 
(advisory services for business); marketing analysis 
for others; management consultancy (personnel); 
accounting; commercial and industrial management 
assistance; auditing; all included in class 35.

שירותי פרסום עבור אחרים; סוכנויות יבוא-יצוא; קידום מכירות
של מוצרים או שירותים עבור אחרים; מאגרי נתונים ממוחשבים
(הכנסה שיטתית של מידע לתוך); הכנה ו/או תיאום של מכרזים

עבור אחרים בתהליך ידידותי; יעוץ עסקי (מקצועי); ניהול
(שירותי יעוץ עבור עסקים); אבחון שיווקי עבור אחרים; יעוץ
ניהולי (כח אדם); הנהלת חשבונות; סיוע ניהולי מסחרי

ותעשייתי; ראיית חשבון; כולם כלולים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 81930/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227372 מספר סימן

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
People's Republic of China

Identification No.: 68117

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

Air-conditioning apparatus installation and repair; 
upholstering services; heating equipment installation 
and repair; machinery installation, maintenance and 
repair; electric appliances installation and repair; 
freezing equipment installation and repair; computer 
hardware installation; maintenance and repair; office 
machines and equipment installation, maintenance 
and repair; eliminating interference in electrical 
apparatus; cleaning clothes for others; all included in 
class 37.

התקנה ותיקון של התקני מיזוג אוויר; שירותי ריפוד; התקנה
ותיקון של ציוד חימום; התקנה, אחזקה ותיקון של מכונות;

התקנה ותיקון של מכשירים חשמליים; התקנה ותיקון של ציוד
הקפאה; התקנה, אחזקה ותיקון של חומרות מחשב; התקנה,

אחזקה ותיקון של מכונות וציוד משרדי; מניעת הפרעה
בהתקנים חשמליים; ניקוי ביגוד עבור אחרים; כולם כלולים בסוג

.37

כ"ג טבת תשע"א - 82030/12/2010



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227373 מספר סימן

SMARTHRU WORKFLOW

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

Semiconductors; semiconductor wafers; integrated 
circuits; flash memory cards; blank optical discs; 
recorded computer software; thin film transistor-liquid 
crystal display panels; plasma display panel; liquid 
crystal display monitors; electronic photocopiers; 
electronic personal organizer; computers; notebook 
computers; computer monitors; computer disc drives; 
optical disk drives; computer printers; computer 
keyboards; computer mice; personal digital 
assistants (PDAs); pocket-sized electronic 
calculators; blank CD-ROMs; pagers; portable 
communication apparatus; DVD players; MP3 
players; video disc players; compact disc players; 
modems; headphones; television receivers; 
telephones; batteries; battery chargers;  cases for 
mobile telephones; electric flat irons; cash registers; 
video cameras; camcorders; all included in class 9.

מוליכים למחיצה; פרוסות מוליכים למחיצה; מעגלים משולבים;
כרטיסי זיכרון; דיסקים אופטיים ריקים; תוכנת מחשב מוקלטת;
צג טרנזיסטורי קריסטל נוזלי דק; צג פנל פלזמה; צג מוניטור

קריסטל נוזלי; מכונות צילום חשמליות; ארגונית אישית
אלקטרונית; מחשבים; מחשבי מחברת; מוניטורים למחשב;
כונני דיסק למחשב; כונני דיסק אופטיים; מדפסות למחשב;
מקלדות למחשב; עכבר למחשב; מחשבים דיגיטליים אישיים
(PDAs); מחשבונים אלקטרוניים לכיס; CD-ROMs ריקים;
ביפרים; מתקנים ניידים לתקשורת; נגני DVD, נגני MP3; נגני
ווידאו דיסק; נגני דיסקים קומפקטים; מודמים; אוזניות; מקלטי
טלוויזיה; טלפונים; סוללות; מטעני סוללות; תיקים לטלפונים
ניידים; מגהצים חשמליים שטוחים; קופות רושמות; מצלמות

ווידאו; מצלמות וידאו; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 82130/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227403 מספר סימן

Owners

Name: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Address: s.Oliver-Strasse 1, Rottendorf, D-97228, 
Germany

Identification No.: 800994

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 , headgear. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.

כ"ג טבת תשע"א - 82230/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227406 מספר סימן

Owners

Name: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Address: s.Oliver-Strasse 1, Rottendorf, D-97228, 
Germany

Identification No.: 800994

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: 18 סוג: 18

Bags; shopping bags; handbags; cosmetic bags; 
sports bags; beach bags; backpacks; messenger 
bags; briefcases; purses; pocket wallets; key wallets; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks.

תיקים; תיקי קניות; תיקי יד; תיקים לתמרוקים; תיקי ספורט;
תיקי חוף; תרמילי גב; תיקי שליחים; תיקי מסמכים; ארנקים;
ארנקי כיס; ארנקים למפתחות; תיבות ותיקי נסיעות; מטריות,

שמשיות ומקלות הליכה.

כ"ג טבת תשע"א - 82330/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227408 מספר סימן

SIRIO

Owners

Name: ZOBELE HOLDING S.p.A.

Address: via Fersina 4, 38100 Trento, 38100, Italy

Identification No.: 800463

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric devices for releasing vapours of insectifugal 
and insecticidal agents and of fragrances, in the form 
of liquid, liquid-imbued solid supports and gel; electric 
traps for flies and other insects; all included in class 
9.

התקנים חשמליים לשחרור אדים של גורמי מסלקי חרקים
וקוטלי חרקים ושל ניחוחים, בצורת נוזל, מצעים מוצקים מוחדרי
נוזל וג'ל; מלכודות חשמליות לזבובים וחרקים אחרים; הכל כלול

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 82430/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227411 מספר סימן

SIRIO

Owners

Name: ZOBELE HOLDING S.p.A.

Address: via Fersina 4, 38100 Trento, 38100, Italy

Identification No.: 800463

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (neither 
of precious metals, nor of plated metals); brushes 
(except for paint brushes); cleaning materials; 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; wire wool, steel wool, steel wool in 
rolls and in soap-impregnated pads, synthetic and 
metal sponges with abrasive cloth, metal sponges 
and metal dusters; traps for flies and other insects, 
flyswatters; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית או מטבח (לא ממתכות אצילות או מתכות
מצופות); מברשות (למעט מברשות צבע); חומרי ניקוי; כלי

זכוכית, פורצלין וחרס לא כלולים בסוגים אחרים; צמר חוט, צמר
פלדה, צמר פלדה בגלילים ובכרים מוחדרי סבון, ספוגים
סינתטיים ומתכתיים עם מטלית ממרט, ספוגים מתכתיים

ומטליות אבק מתכתיות; מלכודות לזבובים ולחרקים אחרים,
מחבטי זבובים; הכל כלול בסוג 21.

כ"ג טבת תשע"א - 82530/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227412 מספר סימן

AUTOGRAPH COLLECTION

Owners

Name: Marriott International, Inc.

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda , MD, U.S.A.

Identification No.: 800999

(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: 43 סוג: 43

Hotel services; restaurant, catering, bar and cocktail 
lounge services; resort lodging services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences 
and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; and 
reservations services for hotel accommodations for 
others; all included in class 43.

שירותי בית מלון, מסעדה, קייטרינג, שירותי בר וטרקלין
קוקטייל; שירותי לינת נופש; אספקת מתקנים רב שימושיים
לפגישות, ועידות ותערוכות; אספקת מתקני מסיבות ואירועים
חברתיים לאירועים מיוחדים; ושירותי  הזמנה מראש למגורים

בבית מלון לאחרים; הנכללים כולם בסוג 43.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 26/08/2009, No. 77/813,314 ארה"ב, 26/08/2009, מספר 77/813,314

Class: 43 סוג: 43

כ"ג טבת תשע"א - 82630/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227413 מספר סימן

Owners

Name: China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.

Address: Linhexiheng Road, Tianhe, Guangzhou, 
People's Republic of China

Identification No.: 801000

(a Chinese Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; Tobacco; Cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; Cases 
(Cigarette –); Cigarette holders; Ashtrays for 
smokers; Matches; Lighters for smokers; Cigarette 
filters; Cigarette paper; all included in class 34.

סיגריות; טבק; סיגריות המכילות תחליפי טבק, שאינם למטרות
רפואיות; נרתיקים (סיגריות); מחזיקי סיגריות; מאפרות

למעשנים; גפרורים; מצתים למעשנים; פילטרים לסיגריות;
ניירות סיגריה; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 82730/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227414 מספר סימן

KAMINARIO SIMPLY FASTER

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

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/01/2010, No. 
008844557

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/01/2010, מספר
008844557

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 82830/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227415 מספר סימן

INCRAFT

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: 10 סוג: 10

Abdominal and thoracic aortic aneurysm stent-graft 
systems; all included in class 10.

מערכות שתלי-סטנט של הבטן ושל מפרצת אב העורקים של
בית החזה; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 82930/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227421 מספר סימן

Owners

Name: TATONKA GmbH

Address: Robert-Bosch-Str. 3, 86453 Dasing, Germany

Identification No.: 800995

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 22 סוג: 22

Tents and tarpaulins; laundry bags; all included in 
class 22.

אוהלים וברזנטים; שקי כביסה; 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)

European Community Trade Mark, 20/08/2009, No. 
008501439

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/08/2009, מספר
008501439

Class: 22 סוג: 22

כ"ג טבת תשע"א - 83030/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227428 מספר סימן

DENIRUG

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6, Ermatingen, CH-8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Technical consultancy for the design of installations 
for conveyor technique and processing conveyor 
technique for heavy goods; development and design 
of installations for conveyor technique and 
processing conveyor technique for heavy goods; 
development and design of installations and 
components for conveyor technique and processing 
conveyor technique for heavy goods; all included in 
class 42.

יעוץ טכני לעיצוב מתקנים לטכניקת מסוע ועיבוד טכניקת מסוע
לסחורות כבדות; פיתוח ועיצוב של מתקנים לטכניקת מסוע
ועיבוד טכניקת מסוע לסחורות כבדות; פיתוח ועיצוב של

מתקנים ורכיבים לטכניקת מסוע ועיבוד טכניקת מסוע לסחורות
כבדות; 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)

Switzerland, 25/09/2009, No. 605642009 שוויץ, 25/09/2009, מספר 605642009

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 83130/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227430 מספר סימן

DENIRUG

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6, Ermatingen, CH-8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Conveying machinery and machinery components, 
namely roller elements for conveyor belts, roller 
conveyor belts and chain conveyor belts; namely 
deflection elements and deflection devices for 
conveyor belts, chain conveyor belts; namely guiding 
devices for rollers in roller elements; namely roller 
elements for the mechanical storing, conveying and 
deflection of moved objects or objects to be moved; 
drives for conveyor installations with roller elements; 
all named goods for conveying and manipulating 
heavy goods; all included in class 7.

מכונות מסוע ורכיבי מכונות, דהיינו אלמנטים של גלילים
לחגורות מסוע, חגורות מסוע גלילים וחגורות מסוע בשרשרת;
דהיינו אלמנטים של הטיה והתקני הטיה לחגורות מסוע, חגורות
מסוע בשרשרת; דהיינו התקני הכוונה לגלילים באלמנטים של
גלילים; דהיינו אלמנטים של גלילים לאחסנה מכאנית, העברה
והטיה של חפצים מוזזים או חפצים המיועדים להזזה; מניעים
להתקני מסוע עם אלמנטים של גלילים; כל הסחורות הנמנות
להעברה ותפעול של סחורות כבדות; 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)

Switzerland, 25/09/2009, No. 605642009 שוויץ, 25/09/2009, מספר 605642009

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 83230/12/2010



Application Date 22/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227433 מספר סימן

Owners

Name: Razdolye-Trade, Limited liability company

Address: Brusov pereulok, 8-10, building 2., Moscow, 
125009, Russian Federation

Identification No.: 800991

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: 29 סוג: 29

Prepared for eating seeds of sunflower, seeds of 
pumpkin; all included in class 29.

זרעי חמנייה מוכנים לאכילה, זרעי דלעת; 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)

Russian Federation, 25/08/2009, No. 2009720730 רוסיה, 25/08/2009, מספר 2009720730

Class: 29 סוג: 29

כ"ג טבת תשע"א - 83330/12/2010



Application Date 22/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227436 מספר סימן

Owners

Name: ERREA' SPORT S.p.A.

Address: Via G. di Vittorio 2/1, 43030 Torrile (Parma), 
43030, Italy

Identification No.: 801001

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Bags, multipurpose sports bags, handbags, bags of 
leather and imitations of leather, gentlemen’s 
handbags; canvas bags, bags for balls, bags, bags 
for campers, beach bags, travelling bags; key 
holders; beach bags; bum-bags; cosmetic bags sold 
empty; school satchels, trunks, travelling bags, 
suitcases, rucksacks; umbrellas, walking sticks, 
parasols; Leatherware, briefcases; leather and 
imitations of leather; satchels; business cards cases; 
purses, not of precious metal; notecases; all included 
in class 18.

תיקים, תיקי ספורט רבי תכלית, תיקי יד, תיקים עשויים מעור
וחיקוי של עור, תיקי יד לגברים; תיקים עשויים מאריג, תיקים
לכדורים, תיקים, תיקים לתרמילאים, תיקים לים, תיקי נסיעות;
מחזיק מפתחות, תיקים לים פאוץ; תיקים לתמרוקים שנמכרים
ריקים; ילקוט בית ספר, מזוודות, תיקים לנסיעות, מזוודות,

תרמילי גב, מטריות, מקלות הליכה, שמשיות, בגדי עור, תיקי
מסמכים; עור וחיקוי של עור; ילקוטים; קופסת כרטיסי ביקור

(עסקי); ארנקים,  מתכת לא בעלת ערך רב;  נרתיקים
לפיתקיאות; הכל כלול בסוג 18

כ"ג טבת תשע"א - 83430/12/2010



Application Date 22/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227437 מספר סימן

One-Blue

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Intellectual property licensing; intellectual property 
management; all included in class 45.

מתן רישיונות לקניין רוחני; ניהול קניין רוחני; 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)

Switzerland, 31/08/2009, No. 59484/2009 שוויץ, 31/08/2009, מספר 59484/2009

Class: 45 סוג: 45

כ"ג טבת תשע"א - 83530/12/2010



Application Date 22/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227438 מספר סימן

One-Blue

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Collecting royalty payments on behalf of licensors of 
intellectual property rights; all included in class 36.

גביית תשלומי תמלוגים מטעם נותן רישיונות של זכויות קניין
רוחני; 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)

Switzerland, 31/08/2009, No. 59484/2009 שוויץ, 31/08/2009, מספר 59484/2009

Class: 36 סוג: 36

כ"ג טבת תשע"א - 83630/12/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227439 מספר סימן

COUNTHRU

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

Semiconductors; silicon wafers; integrated circuits; 
flash memory cards; blank optical discs; computer 
software to enhance the audio-visual capabilities of 
multimedia applications; namely, for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; LCD panels; plasma display panels (PDP); 
television monitors; photocopy machines; electronic 
agendas; computers; notebook computers; computer 
monitors; computer disc drives; optical disc drives; 
computer printers; computer keyboards; computer 
mouse; personal digital assistants (PDAs); electronic 
calculators; blank CD-ROMs for sound or video 
recording; CD-ROM drives; pagers; mobile phones; 
DVD players; MP3 players; video disc players; 
compact disc players; modems; headphones; 
television sets; telephones; dry cells; batteries; 
battery chargers; cases for mobile phones; electric 
irons; cash registers; video cameras; camcorders; all 
included in class 9.

מוליכים למחצה; פרוסות סיליקון; מעגלים סוכמים; כרטיסי
זיכרון פלאש; דיסקים אופטיים ריקים; תוכנות מחשב להגברת
היכולות האודיו-ויזואליות של יישומי מולטימדיה, דהיינו עבור
הסכימה של טקסט, גראפיקות, דמויות סטיל ותמונות נעות;
פנלי LCD; פנלי תצוגה פלאסמה (PDP); משגוחי טלוויזיה;
מכונות צילום; יומנים אלקטרוניים; מחשבים; מחשב יומן;

משגוחי מחשב; התקני הנעת תקליטור מחשב; התקני הנעת
דיסק אופטי; מדפסות מחשב; מקלדות מחשב; עכבר מחשב;
עזרים דיגיטליים אישיים (PDA); מחשבונים אלקטרוניים;
תקליטורים ריקים עבור הקלטת קול או וידאו; התקני הנעת
תקליטור; איתוריות; מכשירי טלפון ניידים; מנגני DVD; מנגני
צילום; מנגני דיסק וידאו; מנגני תקליטור; מודמים; אוזניות;
מערכות טלוויזיה; מכשירי טלפון; סוללות יבשות; סוללות;
מטעני סוללה; נרתיקים עבור מכשירי טלפון ניידים; מגהצים

חשמליים; קופות רושמות; מצלמות וידאו; כולם כלולים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 83730/12/2010



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227441 מספר סימן

SYNCTHRU

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

Semiconductors; silicon wafers; integrated circuits; 
flash memory cards; blank optical discs; computer 
software to enhance the audio-visual capabilities of 
multimedia applications; namely, for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; LCD panels; plasma display panels (PDP); 
television monitors; photocopy machines; electronic 
agendas; computers; notebook computers; computer 
monitors; computer disc drives; optical disc drives; 
computer printers; computer keyboards; computer 
mouse; personal digital assistants (PDAs); electronic 
calculators; blank CD-ROMs for sound or video 
recording; CD-ROM drives; pagers; mobile phones; 
DVD players; MP3 players; video disc players; 
compact disc players; modems; headphones; 
television sets; telephones; dry cells; batteries; 
battery chargers; cases for mobile phones; electric 
irons; cash registers; video cameras; camcorders; all 
included in class 9.

מוליכים למחצה; פרוסות סיליקון; מעגלים סוכמים; כרטיסי
זיכרון פלאש; דיסקים אופטיים ריקים; תוכנות מחשב להגברת
היכולות האודיו-ויזואליות של יישומי מולטימדיה, דהיינו עבור
הסכימה של טקסט, גראפיקות, דמויות סטיל ותמונות נעות;
פנלי LCD; פנלי תצוגה פלאסמה (PDP); משגוחי טלוויזיה;
מכונות צילום; יומנים אלקטרוניים; מחשבים; מחשב יומן;

משגוחי מחשב; התקני הנעת תקליטור מחשב; התקני הנעת
דיסק אופטי; מדפסות מחשב; מקלדות מחשב; עכבר מחשב;
עזרים דיגיטליים אישיים (PDA); מחשבונים אלקטרוניים;
תקליטורים ריקים עבור הקלטת קול או וידאו; התקני הנעת
תקליטור; איתוריות; מכשירי טלפון ניידים; מנגני DVD; מנגני
צילום; מנגני דיסק וידאו; מנגני תקליטור; מודמים; אוזניות;
מערכות טלוויזיה; מכשירי טלפון; סוללות יבשות; סוללות;
מטעני סוללה; נרתיקים עבור מכשירי טלפון ניידים; מגהצים

חשמליים; קופות רושמות; מצלמות וידאו; כולם כלולים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 83830/12/2010



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227451 מספר סימן

ARKO

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations used in laundry, dishwashing 
and household cleaning, detergents, bleaching 
lotions, washing starch, washing soda, bluing for 
laundry, softeners, whitening substances, scale 
removing substances for household purposes, 
granulated soap, soaps for personal use, disinfectant 
soaps, antiperspirant soaps, liquid hand soap, cakes 
of soap, mechanical cleaning powder, glass cleaners, 
floor and carpet cleaners, bleaching and polishing 
preparations, water closet cleaners with a disinfective 
effect, dishwasher detergents (powder, liquid, 
compact), dishwasher salts and bleachers, cleaning 
preparations, perfumes, essential oils, eau de 
Cologne, lotions, deodorants for personal use and 
antiperspirant deodorants, rose oil, shaving creams, 
shaving foam, shaving soap, after shave, after shave 
balms, creams and lotions, hair conditioners, hair 
lotions, styling gels, hair embellishment preparations, 
fixing sprays, styling mousse, hair colorants, 
brilliantine, shampoos, anti-dandruff shampoo, bath 
foam, bath salts, shower gels, liquid body soap, 
petroleum jelly, baby shampoos, baby lotions, baby 
oils and gels, anti-rash creams, baby powders, baby 
soaps, baby wet tissues, toothpaste, mouth wash, 
preparations for cleaning dentures, anti-tartar 
toothpaste, teeth cleaning and polishing 
preparations, cotton sticks and cotton wool for 
cosmetic purposes, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, wet tissues, abrasives, emery cloth, 
emery paper, pumice stone, preservatives for leather 
(polishes), polish for furniture and flooring, 
preparations for body and beauty care, face and 
body cleaners, cleaning milks, tonics, moisturizers, 
creams, masks, self-tanning creams, anti-wrinkle 
creams, make-up removers, hand, face and body 
lotions, powders, sun-tanning creams, sun-tanning 
oils, sun-tanning lotions, foundations, powders, 
blushers, eyeshadows, eyeliners, mascara, eyebrow 
pencils, lip sticks, lip liners, lip shiners, nail polish, 
nail varnish, nail polish removers, nail hardeners, 
depilatory products, henna, cosmetic preparations for 
slimming purposes, cellulite removing creams, 
cosmetic kits; all goods included in class 3.

תכשירי ניקוי לשימוש בכביסה, לשטיפת כלים וניקוי בית,
דטרגנטים (חומרי ניקוי), תמיסות הלבנה, עמילן לשטיפה,

סודה לשטיפה, חומר להכחלה עבור כביסה,  מרככים, חומרים
מלבינים, חומרים להסרת אבנית עבור מטרות משק בית, סבון
מחוספס, סבונים לשימוש אישי, סבוני חיטוי, סבונים למניעת
הזעה, סבון ידיים נוזלי , חתיכות סבון, אבקת ניקוי מיכנית,
מנקי זכוכית, מנקי רצפה ושטיח, תכשירי הלבנה והברקה,
חדרון מים לניקוי עם גורם מחטא, דטרגנטים לרחיצת כלים
(אבקה, נוזל קומפקטיים), מלחים ומלבינים לרחיצת כלים,

תכשירי ניקוי, בשמים, שמנים חיוניים, או דה קולונג, תחליבים,
דאודורנטים לשימוש אישי ודיאודורנטים מונעי זיעה, שמן

שושנה, קרמים לגילוח, קצף לגילוח, סבון לגילוח, אפטרשייב,
תרופת הרגעה לאחר גילוח, תחליבים וקרמים, תרחיצי מייצבי

שיער, ג'ל עיצוב, תכשירי ייפוי לשיער, ספריי מקבע, מוס
לעיצוב, חומרי צבע לשיער, ברילנטין, שמפו, שמפו נגד

קשקשים, קצף אמבט, מלחים לאמבט, ג'ל למקלחת, סבון גוף
נוזלי,  ג'ל פטרוליום, שמפו לגוף, תחליב לתינוקות, שמנים וג'ל
לתינוק, משחות נגד פריחה, טלק לתינוק, סבוני תינוק, מטליות
לחות לתינוק, משחת שיניים, מי שטיפת פה, תכשירים לניקוי
שיניים תותבות, משחת שיניים אנטי-טרטר, תכשירי ניקוי
וצחצוח שיניים, קיסמי כותנה  וצמר גפן עבור מטרות

קוסמטיות, מטליות מוספגות בתחליבים קוסמטיים, מטליות
רטובות, חומר ממרט, מטלית מירוק, נייר לשיוף, אבן מוספגת,
חומרי שימור עבור עור (צחצוח), פוליש עבור רהיטים ורצפה,
תכשירים לגוף ולטיפוח, תחליבי פנים וגוף, חלב ניקוי, מי פנים,

קרם לחות, קרמים, מסיכות, קרם לשיזוף עצמי, קרם נגד
קמטים, מסירי איפור, תרחיצי ליד, לפנים ולגוף, פודרות, קרם
לשיזוף בשמש, שמנים לשיזוף עצמי, תחליבים לשיזוף בשמש,
קרם בסיס, פודרות, סומקים, צלליות לעיניים, מכחול לעיניים,
מסקרה, עפרונות לגבות, סטיקרים לשפתיים, תוחמי שפתיים,
זוהרי בעלי ברק לשפתיים, לק לציפורניים,  ציפוי לציפורניים,
מסירי לק לציפורניים, מחזקי ציפורניים, מוצרים מסירי שיער,
חינה, תכשירי קוסמטיקה למטרות הרזייה, קרם להסרת
צלוליטיס, ערכות קוסמטיקה; כל הסחורות נכללות בסוג 3

כ"ג טבת תשע"א - 83930/12/2010



Owners

Name: EVYAP SABUN YAG GLISERIN SANAYI VE 
TICARET ANONIM SERKETI

Address: Levent Istanbul, Turkey

Identification No.: 39621

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 טבת תשע"א - 84030/12/2010



Application Date 22/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227472 מספר סימן

PERRY

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, surgical and exam gloves; all included in 
class 10

כפפות רפואיות, כירורגיות ולבדיקה ; הנכללים כולם בסוג 10

כ"ג טבת תשע"א - 84130/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227509 מספר סימן

Owners

Name: SKYLOTEC GmbH

Address: Im Bruch 11-15, 56567 Neuwied, Germany

Identification No.: 801007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Life-saving apparatus and instruments, namely safety 
and life-saving equipment for persons subject to 
falling hazards, namely travelling safety apparatus on 
fixed or moving guide mechanisms, connector 
devices to prevent falling, connector elements being 
components of personal equipment for protection 
from falling, energy absorbers, safety belts, safety 
harness and safety systems constructed thereof, seat 
belts, rescue belts, fire service harness, safety ropes, 
buffer devices, abseiling equipment, rescue lifting 
equipment, protective gloves, protective helmets, 
safety shoes, safety clothing; ear plugs, anti-noise 
headsets; respiratory masks; safety ladders; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים מצילי חיים, בעיקר ציוד בטיחות והצלת חיים
לאנשים חשופים לסכנות נפילה, בעיקר התקני בטיחות ניידים
במנגנוני הנחייה נייחים או ניידים, התקני קשירה למניעת
נפילה, בהיות גורמי הקשירה חלקים של ציוד אישי להגנה
מנפילה, סופגי אנרגיה, חגורות בטיחות, רתמת בטיחות

ומערכות בטיחות בנויות ממנה, חגורות מושב, חגורות הצלה,
רתמת כבאים, חבלי בטיחות, התקני חציצה, ציוד סנפלינג, ציוד

הרמת הצלה, כפפות מגן, קסדות מגן, נעלי בטיחות, בגדי
בטיחות; אטמי אזנים, אזניות נגד רעש; מסכי נשימה; סולמות

בטיחות; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 84230/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227516 מספר סימן

ALLPRESAN

Owners

Name: Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG

Address: Mergenthalerstrasse 40, Greven, 48268, 
Germany

Identification No.: 801008

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: 3 סוג: 3

Soaps, medicated soaps; perfumery goods; essential 
oils, cosmetics; cosmetic foams, lotions, creams, 
gels, lotions, powder, oils, balsams, sprays, peelings, 
unguents, deodorants for the skin, body, skin, feet, 
hands and nails; hair lotions; dentifrices; preparations 
for the cleaning, care and beautification of the skin 
and hair; deodorants for personal use; nail care 
preparations, nail varnish remover, cuticle removing 
preparations; artificial nails; all included in class 3.

סבונים, סבונים תרופתיים; מוצרי תמרוקים; שמנים אתריים,
מוצרי קוסמטיקה; קצפים קוסמטיים, תרחיצים, קרמים, ג'לים,
תחליבים, אבקה, שמנים, צורי (בלסמים), תרסיסים, תקליפים,
משחות, דאודורנטים לעור, לגוף, לרגליים, לידיים ולציפורניים;
תחליבים לשיער; משחות שיניים; תכשירים לניקוי, טיפול וייפוי
של העור והשיער; דאודורנטים לשימוש אישי; תכשירים לטיפול
בציפורניים, מסיר לק לציפורניים, תכשירים להסרת עור קרני
בציפורניים; ציפורניים מלאכותיות; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 84330/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227517 מספר סימן

OVERDRIVE

Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street, Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional and dietary supplement; included in class 
5.

תוסף תזונתי ודיאטתי; הנכלל בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 84430/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227522 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; broadcasting; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; 
data transmission and data broadcasting; cellular 
telephone communication services; cable, satellite 
and terrestrial broadcasting services; 
communications by fibre optic networks; 
broadcasting via the Internet and other computer and 
communication networks; webcasting services; 
broadcasting, transmission, reception and other 
dissemination of text, messages, information, data, 
sound and images; transmission of radio and 
television programmes, text, messages, information, 
data, sound and images via communication and 
computer networks; computer aided transmission of 
information, text, sounds, messages, images, data 
and radio television programmes; broadcasting and 
transmission of digital information by means of cable, 
wire or fibre; receiving and exchanging of 
information, text, sounds, images, data and 
messages; electronic mail services; interactive video 
text services; news information and news agency 
services; message sending; communications by 
and/or between computers and computer terminals 
and computer networks; communications for access 
to databases and computer networks; communication 
services for access to information, sound, images, 
text and data via communication and computer 
networks; gateway services for access to a 
communications or computer network; retrieval, 
provision and display of information from a computer 
stored databank; electronic display of information, 
text, images, messages and data; on line 
communication services; provision of discussion 
forums and chat room services; information, advisory 
and consultancy services relating to all of the 
aforesaid services; all included in class 38.

טלקומוניקציות; שידור; שידור ותמסורת תוכניות רדיו וטלוויזיה;
תמסורת נתונים ושידור נתונים; שירותי תקשורת טלפון
סלולארי; שירותי שידור בכבלים, לווין ויבשתי; תקשורת

באמצעות רשתות סיבים אופטיים; שידור באמצעות האינטרנט
ורשתות מחשב ותקשורת אחרות; שירותי ליהוק רשת [ווב

קסטינג]; שידור, תמסורת, קליטה והפצה של טקסט, הודעות,
מידע, נתונים, קול ותמונות; תמסורת של תוכניות רדיו
וטלוויזיה, טקסט, הודעות, מידע, נתונים, קול ותמונות

באמצעות רשתות תקשורת ומחשב; תמסורת של מידע, טקסט,
קולות, הודעות, תמונות, נתונים ותוכניות רדיו וטלוויזיה בסיוע
מחשב; שידור ותמסורת של מידע דיגיטלי באמצעות כבל, חוט
או סיב; קבלה והחלפה של מידע, טקסט, קולות, תמונות,

נתונים והודעות; שרותי דואר אלקטרוני; שירותי וידיאו טקסט
אינטראקטיביים; שירותי מידע חדשות וסוכנות חדשות; שליחת
הודעות; התקשרויות באמצעות ו/או בין מחשבים ומסופי מחשב

ורשתות מחשב; התקשרויות לצורך גישה למאגרי מידע
ורשתות מחשב; שירותי תקשורת לצורך גישה למידע, קול,
תמונות, טקסט ונתונים באמצעות תקשורת ורשתות מחשב;
שירותי שער לצורך גישה לרשת תקשורת או לרשת מחשב;
אחזור, אספקה והצגה של מידע המאוחסן במאגר מידע

במחשב; תצוגה אלקטרונית של מידע, טקסט, תמונות, הודעות
ונתונים; שירותי תקשורת מקוונים; אספקה של פורומי דיון
ושירותי חדר צ'ט; מידע, שירותי מייעץ ויעוץ הנוגעים לכל

השירותים האמורים לעיל; כולם נכללים בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 84530/12/2010



Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

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 words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו- UNITED  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג טבת תשע"א - 84630/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227523 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising via the 
Internet; provision of advertising space; provision of 
space on web sites for advertising goods and 
services; organisation, arrangement and conducting 
of exhibitions, events and conferences for 
commercial or advertising purposes; organisation of 
private draws for promotional and advertising 
purposes; operation and supervision of membership 
schemes; promotional activities relating to loyalty 
award schemes, incentive award schemes and 
frequent buyer programmes; organisation, operation 
and supervision of incentive and loyalty schemes and 
frequent buyer programmes; retail services; 
information, advisory and consultancy services in 
relation to all of the aforesaid; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקי; מנהל עסקים; פונקציות משרד; פרסום
באמצעות האינטרנט; אספקת מרחבי פרסום; אספקת מרחבים
באתרי אינטרנט עבור פרסום סחורות ושירותים; ארגון, סידור
וניהול תערוכות, אירועים וכנסים למטרות מסחריות או פרסום;
ארגון של הגרלות פרטיות למטרות קידום ופרסום; הפעלה

ובקרה של תוכניות חברות; פעילויות קידום הנוגעות לתוכניות
פרסי נאמנות, תוכניות פרסי תמריצים ותוכניות קונה מתמיד;
ארגון, הפעלה ובקרה של תוכניות תמריץ ונאמנות ותוכניות
קונה מתמיד; שירותי קמעונות; מידע, שירותי מייעץ ויעוץ

הנוגעים לכל האמור לעיל; כולם נכללים בסוג  35.

כ"ג טבת תשע"א - 84730/12/2010



Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

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 words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו- UNITED  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג טבת תשע"א - 84830/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227524 מספר סימן

MANCHESTER UNITED

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; newspapers; magazines and 
periodical publications; books; photographs; 
programme binders and binding material; stationery; 
instructional teaching materials; manuals; writing or 
drawing books and pads; birthday cards and cards; 
greeting cards; postcards; tickets; timetables; note 
pads and note books; photo engravings, photograph 
albums and albums; address books; almanacs; 
holders, cases and boxes for pens; blotters and 
jotters; pens and pencils; pencil and pen holders; 
paper, cardboard and articles made from these 
materials; erasers and erasing products; pencil 
sharpeners; rulers; books and booklets; book 
markers and book ends; posters; letter trays; 
calendars; paper weights and paper clips; gift bags 
and bags for packaging; gift wrap and packaging 
paper; envelopes, folders, labels, seals, blackboards 
and scrap books; height charts and charts; carrier 
bags and garbage bags; prints and pictures; ink and 
ink wells; paper knives; poster magazines; signs and 
advertisement boards, paper and cardboard; 
adhesive tapes and dispensers; office requisites and 
diaries; hat boxes; pads of paper; stickers and 
stencils; beer mats; catalogues; paper and cardboard 
coasters; transfers and diagrams; drawing 
instruments and materials; paint boxes and brushes; 
patterns and embroidery design; engravings and 
etchings; paper towels and hankies; paper flags; 
toilet paper; maps; paper and cardboard place mats; 
graphic prints, representations and reproductions; 
lithographs and lithographic works of art; portraits; 
paper table cloths and napkins; prints; poster 
magazines.; all included in class 16.

דברי דפוס, עיתונים, כתבי עת וירחונים; ספרים; תצלומים;
כורך תוכנית ודברי כריכה; צרכי כתיבה; חומרי הלימוד הוראה
ולימוד; מדריכים; ספרים ופנקסים לכתיבה או לציור; כרטיסי יום
הולדת וקלפים; כרטיסי ברכה; גלויות; כרטיסים; לוחות זמנים;

דפדפות ומחברות; גילופי תצלומים, אלבומים לתצלומים
ואלבומים; אלפונים; אלמנכים; בתי-אחוז; קלמרים ותיבות
לעתים; מספגים ופנקסים לרשימות בקיצור; עטים ועפרונות;

מחזיקי עת ועפרון; נייר, קרטון ומוצרים עשויים מחומרים הנ"ל;
מחקים ומוצרי מחיקה; מחדדים; סרגלים; ספרים וספרונים;

סימניות ומחזיקי ספרים; פוסטרים; טסי מכתבים; לוחות שנה;
אבני אכף ואטבים; שקיות למתנה ושקיות לאריזה; חומר
עטיפה למתנות ונייר אריזה; מעטפות, קלסרים, תוויות,
חותמות, לוחות כתיבה וספרי הדבקות; תרשימי גובה

ותרשימים; סקי משאות וסקי אשפה; ציורים ותמונות; דיו ומיכלי
דיו; סכיני נייר; כתבי פוסטרים; שלטים ושלטי פרסום, נייר
וקרטון; סרטי הדבקה ומחלקים; צרכי משרד ויומנים; תיבות
לכובעים; בלוקי נייר; דביקים וסטנסילים; תחתיות לבירה;

קטלוגים; תחתיות העשויות מנייר וקרטון; מדבקות
ודיאגראמות; מכשירים וחומרים לציור; קופסות צבעים

ומכחולים; דוגמאות ועצוב ברקמה; חריטות ותחריטים; מגבות
מנייר וממחטות; דגלים מנייר; נייר טואלט; מפות; שעוניות
המסמנות מקום העשויות מנייר וקרטון; ציורים גראפיים,

דמויות ויצירות מחודשות; ליתוגרפיות ודברי אומנות עשויים
בליתוגרפיה; דיוקנים; מפות ומפיות עשויות מנייר; הדפסים;

כתבי-עת של פוסטרים; כולם נכללים בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 84930/12/2010



Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

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 words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו- UNITED  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג טבת תשע"א - 85030/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227525 מספר סימן

MANCHESTER UNITED

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; toilet waters; 
after-shave lotions; eau de cologne; flower oils and 
scented waters; flower perfumes; antiperspirants; 
deodorants for personal use; deodorant soaps for 
body and feet; incense; bath salts and preparations; 
bath oils; bath foams; shower gels; medicated soaps; 
non-medicated toilet preparations; toiletries; talcum 
powders; hair care preparations; shampoos; hair 
conditioners; hair dyes and hair sprays; depilatory 
preparations; shaving preparations; skin care 
preparations; oils, creams, lotions, gels and powders 
for the skin; make-up and make-up removing 
preparations; cosmetic kits; cosmetic dyes; cosmetic 
body paint; eyebrow cosmetics and preparations; 
lipsticks; nail polish and nail preparations; cosmetic 
pencils; cotton wool for cosmetic purposes; transfers 
(decorative) for cosmetic purposes; sun tanning 
preparations; toothpaste; mouth washes; detergents; 
fabric softeners; air fresheners consisting of perfume 
products; potpourris; boot cream; boot polish; creams 
for leather; car cleaning preparations; windscreen 
cleaning liquids; all included in class 03.

תרחיצים לאחר גילוח; מי קולון; תמרוקים שאינם תרופתיים;
תכשירים להלבנה וחמרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, תכשירי ליטוש, תכשירי מריקה, תכשירי שפשוף; בשמים;
תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לטיפול בעור; תכשירים
לשיזוף; מרענני אוויר המכילים מוצרי בסמים; תכשירים לניקוי

השיניים; משחת שיניים; משחה למגפיים; חומר צחצוח
למגפיים; משחות לעורות; תכשירים להסרת שיער; סבונים;
מוצרי טואלט; תכשירים מונעי זיעה; שמנים אתריים; שמנים
מפרחים ומים מבושמים; מלחי אמבט ותכשירים; ערכות

קוסמטיות, קוסמטיקה; צמר גפן למטרות קוסמטיות; משחות;
דאודורנטים וסבוני דאודורנט לגוף ולרגליים; צבעים קוסמטיים;
קוסמטיקה לגבות ותכשירים; מרככי בדים; בסמים מפרחים;
צבעים לשיער ותרסיסים לשיער; קטורת; יונון (בשמים); אדם
של תכשיטנים; שפתונים; תכשירי איפור; סבונים תרופתיים; מי
פה; לק לציפורניים ותכשירים לציפורניים; עפרונות קוסמטיים;
תערובות בשמים (פופורי); תחפיפים; תכשירי גילוח; אבקות

טלק; מדבקות (דקורטיביות)  למטרות קוסמטיות; נוזלים לניקוי
מגן-רוח; כולם נכללים בסוג 03

כ"ג טבת תשע"א - 85130/12/2010



Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

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 words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו- UNITED  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג טבת תשע"א - 85230/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227532 מספר סימן

VÖGELE

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for conditioning, distributing, solidifying and 
finishing of road surfaces;  road finishers, paving 
screeds for road finishers,  feeding vehicles 
substantially consisting of a material hopper, 
conveyer, heater and distance control device;  mixing 
machines, conveying devices for aggregate 
substances,  lubricant distributors and metering 
valves for lubricants,  pressure boosters,  hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking 
valves,  pressure valves,  flow valves,  servo-valves,  
control blocks,  pressure reducing valves for air, oil 
and grease,  filters for pressurised air,  cyclone 
separators,  oil misting devices,  hydraulic filters, heat 
exchangers, as well as lubricating systems and 
hydraulic systems substantially consisting of the 
components mentioned above,  emulsion spraying 
devices consisting of tanks, spraying ramps, heating 
and spraying module control devices as well as 
software belonging thereto;  stationary and mobile 
mixing equipment for producing material mixtures, 
substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricating pumps, 
hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic 
cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants,  
pressure boosters, hydraulic pressure convertors, 
multi-way valves, blocking valves, pressure valves, 
flow valves, servo-valves, control blocks, lubricant 
containers and hydraulic medium containers made 
from metal and/or plastics, pressure reducing valves 
for air, oil and grease, filters for pressurised air, 
cyclone separators, oil misting devices, hydraulic 
filters, heat exchangers as well as lubricating devices 
and hydraulic devices substantially consisting of the 
above-mentioned components,  emulsion spraying 
devices consisting of tanks, spraying ramps, heating 
and spraying module control devices as well as of 
software belonging thereto;  accessories, spare parts 
and components of all above-mentioned goods like 
conveying belts, driving rollers and deflection rollers, 
carrying rollers, guiding rollers, belt covers, belt 
scrapers, gas valves, thermo elements, sheet metal 
bottom plates, slat conveyer belt protectors, slat 
conveyer chains, chain sprockets and drive 
accessories, driving shafts, slat conveyer control 
devices, auger wings, channel sheet metal plates, 
suspensions, augers, roller chains, auger gear 
drives, auger control devices, bearings, crawler 
chains, bottom plates, casters, guiding wheels, track 
drives, axles, front drive motors, wheel rims, tyres, V-
belts, mufflers, diesel engines, radiators, travel gears,  
power distribution gear assemblies for pumps, wheel 
drives, differential gear drives, clutches, power belts,

מכונות לייצוב, הפצה, מיצוק וגימור של משטחי כביש; מכונות
לגימור הכביש, מכבשים לגימור הכביש, מובילים הכוללים

בעיקר מיכלים בצורת משפך לאחסון חומרים, מובילים, התקנים
לבקרת מרחק וחום; מערבלים, התקני הובלה לחומרי תערובת,
מפיצי חומרי שימון וסיכה ושסתומי מדידה לחומרי שימון וסיכה,
מגברי לחץ, ממירי לחץ הידראוליים, שסתומים רב-כיוונים,

שסתומי חסימה, שסתומי לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי סרוו,
מחסומי בקרה, שסתומים מפחיתי לחץ לאוויר, שמן וגריז,
פילטרים לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-ציקלון, התקני עירפול
שמן, פילטרים הידראולים, ממירי חום, וכן מערכות שימון

ומערכות הידראוליות המורכבות בעיקר מהרכיבים שצוינו לעיל,
התקנים לריסוס תחליב המורכבים ממיכלים, משטחי ריסוס,
יחידות התקני ביקורת לחום ולריסוס וכן תוכנה עבורם; ציוד
ערבול נייח ונייד לייצור תערובות חומרים, המורכב ברובו

ממכונות עירבול, התקנים המחלקים למנות, אמצעי שקילה,
התקני הובלה לחומרים נוספים,  התקני בקרה, משאבות סיכוך
ושימון, משאבות הידראוליות, מנועים הידראולים, צילינדרים
הידראולים, בוכנות ומוטות בוכנות, מפיצי חומרי סיכה ושימון
ושסתומי מדידה לחומרי סיכה ושימון, מגברי לחץ, ממירי לחץ
הידראוליים, שסתומים רב-כיווניים, שסתומי חסימה, שסתומי
לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי סרוו, מחסומי בקרה, מיכליות
לחומרי סיכה ושימון ומיכליות הידראוליות בינוניות העשויות
ממתכת ו/או פלסטיק, שסתומים מפחיתי לחץ לאוויר, שמן
וגריז, פילטרים לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-ציקלון, התקני

עירפול שמן, פילטרים הידראולים, ממירי חום וכן מערכות שימון
ומערכות הידראוליות המורכבות בעיקר מהרכיבים שצוינו לעיל,
התקנים לריסוס תחליבים המורכבים ממיכלים, משטחי ריסוס,
יחידות התקני ביקורת לחום ולריסוס וכן תוכנה עבורם; אביזרים
ועזרים, חלקי חילוף ורכיבים של כל הסחורות שצוינו לעיל, כגון
חגורות-הנעה, מכבשים נוסעים ומכבשי-הטיה, מכבשים מנחים,
כיסויי-חגורות,  מגרדי-חגורות, שסתומי-גז, גופים תרמיים,

פלטות מתכת תחתונות, מגן לחגורת מסוע-שלבים, שרשראות
למסוע שלבים, גלגלי שרשרת ואביזרי נהיגה, תאי נהיגה,

התקני-בקרה למסוע שלבים, כנפי-קידוח, פלטות כיוון ממתכת,
מתלים, מקדחים, שרשראות למכבש, מערכת הילוכים למקדח,

התקני בקרה למקדח, מיסבים, שרשראות זחילה, פלטות
תחתונות, מכונות יציקה, גלגלי הנחייה, מדחפים עוקבים,

צירים, מנועי מדחף קדמי, מסגרת לגלגלים, צמיגים,  רצועות-וי,
עמעמי פליטה, מנועי דיזל, רדיאטורים, מערכת הילוכים
לנסיעה, מערכת הילוכים המבצעת חלוקת כוח למשאבות,

מדחפי גלגלים,  מדחפים בעלי גלגלי שיניים מקבילים, מצמדים,
רצועות-כח, רצועות גלגלת, פילטרים לשמן, פילטרים לדלק,
פילטרים לאוויר, פילטרים למים, משאבות המפיקות חשמל
מתנועת מים, זרנוקים הידראוליים, שסתומים הידרוליים,

צילינדרים הידרוליים, מחלקי-זרימה, גנרטורים, קירות קדמיים
של מיכליות בצורת משפך, מוטות סתימה, מיסבי סתימה,

פלטות יחידות, מוטות דחיקה, ויברטורים תעשייתיים (רטטים),
מוטות הנחיה וקורות הזזה, גופי ביקורת ידניים כגון מפסקים,
כפתורי לחיצה, ידיות היגוי ולוחות בקרה ומנופים נופלים, ראשי
הרמה, עמדות ביקורת חיצוניות, התקני ויסות למרחק, מגנים
קדמיים ואחוריים כנגד התנגשות, יחידות ריסוס, משטחי ריסוס,

התקני בקרה ליחידות הריסוס, שסתומי ריסוס, משאבות
לתחליבים, שסתומי החלקה סיבובית; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 85330/12/2010



Owners

Name: Joseph Vögele AG

Address: Neckarauerstr. 168-228, Mannheim, 68146, 
Germany

Identification No.: 801011

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

belt pulleys, oil filters, fuel filters, air filters, water 
filters, hydro-pumps, hydro-motors, hydraulic hoses, 
hydro-valves, hydro-cylinders, flow dividers, 
generators, hopper front walls, tamper bars, tamper 
bearings, sole plates, pressing bars, vibrators, 
guiding bars and sliding blocks, manual control 
elements such as switches, push-buttons, joysticks 
and control panels and tripping levers, pick-up heads, 
external control stands, distance regulating devices, 
rear and front end collision protection, spraying 
modules, spraying ramps, spraying module control 
devices, spraying valves, emulsion pumps, rotary 
slide valves; all included in class 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)

European Community Trade Mark, 29/09/2009, No. 
008623977

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/09/2009, מספר
008623977

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 85430/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227533 מספר סימן

VÖGELE

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services, wholesale services and services 
of the retail sale/wholesale via the Internet with the 
goods lubricants, pipings, and tube connecting parts 
made from metal, flexible hose lines and hose 
connecting parts made from metal, metal lubricant 
containers and metal hydraulic medium containers, 
metal silos, metal telescope tubes, small iron parts 
like screws, metal tanks, accessories, spare parts 
and components of all above-mentioned goods as 
well as with machines for conditioning, distributing, 
solidifying and finishing of road surfaces, road 
finishers, paving screeds for road finishers, feeding 
vehicles substantially consisting of material hoppers, 
conveying devices, heating and distance control 
devices, as well as with mixing machines, conveying 
devices for additive substances, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure convertors, multi-way 
valves, blocking valves, pressure valves, flow valves, 
servo-valves, control blocks, pressure reducing 
valves for air, oil and grease, filters for pressurised 
air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers as well as lubricating devices 
and hydro-assemblies substantially consisting of the 
above-mentioned components, emulsion spraying 
equipments consisting of tanks, spraying ramps, 
heating and spraying module control devices as well 
as software belonging thereto, stationary and mobile 
mixing devices for producing material mixtures, 
substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubrications pumps, 
hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, pistons 
and piston rods, lubricant distributors and metering 
valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure convertors, multi-way valves, blocking 
valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-
containers made from metal and/or plastic material, 
pressure reducing valves for air, oil and grease, 
filters for pressurised air, cyclone separators, oil 
misting devices, hydro-filters, heat exchangers, as 
well as lubricating devices and hydro-assemblies 
substantially consisting of the above-mentioned 
components, emulsion spraying equipments 
consisting of tanks, spraying ramps, heating and 
spraying module control devices as well as software 
belonging thereto, and with accessories, spare parts 
components of all above-mentioned goods like 
conveying belts, drive rollers, deflection rollers, 
carrying rollers, guiding rollers, conveyer belt covers, 
conveyer belt scrapers, gas valves, thermo elements, 
sheet metal bottom plates, slat conveyer protections, 
slat conveyer chains, chain sprockets and drive

שירותי מכירה בקמעונאות, שירותים בסיטונות ושירותים
במכירה קמעונאית/סיטונאית דרך האינטרנט של הסחורות,
חומרי סיכה, צנרת וחלקי חיבור הצינור העשויים ממתכת, קווי
צינור גמיש וחלקי חיבור לצינור העשויים ממתכת, מיכליות
ממתכת לחומר סיכה ומיכליות הידראוליות בינוניות ממתכת,
סילואים ממתכת, צינורות ממתכת לטלסקופ, חלקים קטנים
ממתכת כמו ברגים, מיכלים ממתכת, אביזרים, חלקי חילוף
ורכיבים של כל הסחורות שהוזכרו לעיל וכן מכונות לייצוב,

הפצה, מיצוק וגימור של משטחי כביש, מכונות לגימור הכביש,
מכבשים לגימור הכביש, מובילים הכוללים בעיקר מיכלים

בצורת משפך לאחסון חומרים, התקני הובלה, התקנים לבקרת
מרחק וחום, מכונות לערבול, התקני הובלה לחומרים נוספים,
מפיצי חומרי סיכה ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, מגברי לחץ,
ממירי לחץ הידראולי, שסתומים רב-כיווניים, שסתומי-חסימה,
שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו, מחסומי בקרה, שסתומים

מפחיתי לחץ לאוויר, שמן וגריז, פילטרים לאוויר בלחץ מווסת,
מפרידי-ציקלון, התקני עירפול שמן, פילטרים הידראולים, ממירי
חום וכן התקני שימון וסיכוך ומערכות הידראוליות המורכבות
בעיקר מהרכיבים שצוינו לעיל, ציוד לריסוס תחליב, המורכב
ממיכלים, משטחי ריסוס, יחידות התקני ביקורת לחום ולריסוס
וכן תוכנה עבורם, התקני עירבול ניידים ונייחים לייצור תערובות
חומרים, המורכבים בעיקר ממערבלים, התקני מינון, אמצעי
שקילה, התקני הוסלה לחומרים נוספים, התקני בקרה,

משאבות סיכה, משאבות הידראוליות, מנועים הידראולים,
צילינדרים הידראולים, בוכנות ומוטות לבוכנה,  מפיצי חומרי-
סיכה ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, מגברי לחץ, ממירי לחץ
הידראולי, שסתומים רב-כיוונים, שסתומי חסימה, שסתומי

לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו,  מחסומי בקרה, מיכליות
לחומרי סיכה ושימון ומיכליות הידראוליות העשויות ממתכת ו/או
פלסטיק, שסתומים מפחיתי לחץ לאוויר, שמן וגריז, פילטרים
לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-ציקלון, התקני עירפול שמן,
פילטרים הידראולים, ממירי חום, וכן התקני סיכה ומערכות
הידראוליות המורכבות בעיקר מהרכיבים שהוזכרו לעיל, ציוד
לריסוס תחליב, המורכב ממיכלים,  משטחי ריסוס,  יחידות
התקני ביקורת לחום ולריסוס וכן תוכנה עבורם וכן אביזרים,

חלקי חילוף ורכיבים של כל הסחורות שצוינו לעיל, כגון חגורות-
הנעה, מכבשים נוסעים ומכבשי-הטיה, מכבשים מנחים, כיסויי
סרט נע, מגרדי סרט נע, שסתומי גז, גופים תרמיים, פלטות

מתכת תחתונות, מגן לחגורת מסוע-שלבים, שרשראות למסוע
שלבים, גלגלי שרשרת ואביזרי נהיגה, תאי נהיגה, התקני-

בקרה למסוע שלבים, כנפי קידוח, פלטות כיוון ממתכת, מתלים,
מקדחים, שרשראות למכבש, מערכת הילוכים למקדח, התקני
בקרה למקדח, מיסבים, שרשראות זחילה, פלטות תחתונות,
מכונות יציקה, גלגלי הנחייה, מדחפים עוקבים, צירים, מנועי
מדחף קדמי, מסגרת לגלגלים, צמיגים, רצועות-וי, עמעמי
פליטה, מנועי דיזל, רדיאטורים, מערכת הילוכים לנסיעה,
מערכת הילוכים המבצעת חלוקת כוח למשאבות, מצמדים,
רצועות-כח, רצועות גלגלת, פילטרים לשמן, פילטרים לדלק,
פילטרים לאוויר, פילטרים למים, משאבות הידראוליות, מנועים

הידראולים, זרנוקים הידראוליים, שסתומים הידראוליים,
צילינדרים הידרוליים, מחלקי-זרימה, גנרטורים, קירות קדמיים
של מיכליות בצורת משפך, מוטות סתימה, מיסבי סתימה,

פלטות יחידות, מוטות דחיקה, ויברטורים תעשייתיים (רטטים),
מוטות הנחיה וקורות הזזה, גופי ביקורת ידניים כגון מפסקים,
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accessories, drive shafts, slat conveyer belt control 
devices, auger wings, sheet metal channel plates, 
suspensions, augers, roller chains, auger drive 
gears, auger control devices, bearings, crawler 
chains, bottom plates, casters, guiding wheels, track 
drives, axles, front drive motors, wheel rims, tyres, V-
belts, mufflers, diesel engines, radiators, travel gears, 
differential gears, clutches, power belts, belt pulleys, 
oil filters, fuel filters, air filters, water filters, hydro-
pumps, hydro-motors, hydraulic hoses, hydro-valves, 
hydro-cylinders, flow dividers, generators, hopper 
front walls, tamper bars, tamper bearings, sole 
plates, pressing bars, vibrators, guiding bars and 
sliding blocks, manual control elements such as 
switches, push-buttons, joysticks and control panels 
and tripping levers, pick-up heads, exterior control 
stands, distant regulation systems, rear and front end 
collision protections, spraying modules, spraying 
ramps, spraying module control devices, spraying 
valves, emulsion pumps, rotary slider valves, as well 
as with levelling devices and control devices and 
software for road finishers, feeding vehicles, mixing 
equipment and dosing devices, emulsion spraying 
equipments, as well as with oil level gauges, 
pressure switches, monitoring devices and control 
devices for lubricating equipment and hydro-
assemblies, scales, dosing devices, control devices, 
lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-
cylinders, pistons and piston rods, stationary and 
mobile dosing assemblies for producing material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, 
dosing devices, scales, conveying devices for 
additive substances, control devices, lubricant 
pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
pistons and piston rods, lubricant distributors and 
metering valves for lubricants, pressure boosters, 
hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-
valves, control blocks, lubricant containers and hydro
-containers, pressure reducing valves for air, oil and 
grease, filters for pressurised air, cyclone separators, 
oil misting devices, hydro-filters, heat exchangers as 
well as with filling lever sensors, overfilling sensors, 
displays, joysticks, sensors, proportional amplifiers, 
CAN modules, circuit boards, cable harnesses, 
operation consoles as well as with accessories, 
spare parts and components of all above-mentioned 
goods like software, control devices, sensors, 
elevation feelers, inclination feelers, operating 
devices, scanners, electronic modules, as well as 
with burners, heating rods, lights, oil heaters as well 
as with operator’s stand roofs, front panes, as well as 
with hoses, flexible hose lines and non-metallic hose 
connecting parts as well as with lubricant containers 
and hydro-containers made of plastic material, plastic 
telescope tubes, seats, plastic tanks and, in 
particular, with road finishers, paving screeds, 
feeding vehicles and mixing assemblies and dosing 
assemblies, accessories thereof and components 
and spare parts therefore; all included in class 35.

כפתורי לחיצה, ידיות היגוי ולוחות בקרה ומנופים נופלים, ראשי
הרמה, עמדות ביקורת חיצוניות, התקני ויסות למרחק, מגנים
קדמיים ואחוריים כנגד התנגשות, יחידות ריסוס, משטחי ריסוס,

התקני בקרה ליחידות הריסוס, שסתומי ריסוס, משאבות
לתחליבים, שסתומי החלקה סיבובית וכמו כן התקני יישור
והתקני בקרה ותוכנה למכונות לגימור הכביש, רכבי הזנה,
רכיבי ערבול והתקני מינון,  מערכות לריסוס תחליב, מד לחץ
שמן, מפסקי לחץ, התקני ניטור והתקני בקרה למערכות סיכה
ולמערכות הידרואליות, אמצעי שקילה, התקני מינון, התקני

בקרה, משאבות סיכה, משאבות הידראוליות, מנועים
הידראולים, צילינדרים הידראולים, בוכנות ומוטות לבוכנה;
מערכות מינון ניידות ונייחות לייצור תערובות חומרים,

המורכבות בעיקר ממערבלים, התקני מינון, אמצעי שקילה,
התקני העברה לחומרים מוספים, התקני בקרה, משאבות
סיכה, משאבות הידראוליות, מנועים הידרואלים, צילינדרים
הידרואלים, בוכנות ומוטות לבוכנה,  מפיצי חומרי-סיכה
ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, מגברי לחץ, ממירי לחץ

הידראולי, שסתומים רב-כיוונים, שסתומי חסימה, שסתומי
לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו,  מחסומי בקרה , מיכליות
לחומרי סיכה ושימון ומיכליות הידראוליות, שסתומים מפחיתי
לחץ לאוויר, שמן וגריז, פילטרים לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-
ציקלון, התקני עירפול שמן, פילטרים הידראולים, ממירי חום,
כמו גם חיישני גובה-מילוי, חיישני מילוי-יתר, צגים, ידיות היגוי,

חיישנים, מגברים מווסתי לחץ, רכיבי רשת איזור-הבקר
(CAN), מעגלים חשמליים, רתמות-כבלים, לוחות בקרת

פעולה, וכן עזרים, חלקי חילוף ורכיבים של כל הטובין שהוזכרו
לעיל, כגון תוכנה, התקני-בקרה, חיישנים, מחושי-הרמה,
מחושי-הטיה, התקני הנעה, סורקים, רכיבים אלקטרוניים,

מוטות חימום, אורות, מחממי שמן וכן תא בקרה, שמשות, וכן
צינורות, קווי צינורות גמישים, וחלקי חיבור לצינורות שאינם
עשויים ממתכת, כמו גם מיכליות לחומרי סיכה, מיכליות

הידראוליות העשויות מפלסטיק, צינורות פלסטיק לטלסקופ,
מושבים, מיכלים מפלסטיק, וכן בעיקר, מכונות לגימור הכביש,
מקטעים לריצוף הכביש, רכבי הזנה ומערכות לעירבול ומינון,
אביזרים שלהם ורכיבים וחלקי חילוף השייכים להם; הכלולים

כולם בסוג 35.

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

Name: Joseph Vögele AG

Address: Neckarauerstr. 168-228, Mannheim, 68146, 
Germany

Identification No.: 801011

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/09/2009, No. 
008623977

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/09/2009, מספר
008623977

Class: 35 סוג: 35
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Application Date 24/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227539 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Snacks made principally from food stuffs, included in 
Class 30

חטיפים העשויים בעיקרם מדברי מזון, הנכללים בסוג 30
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Application Date 24/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227540 מספר סימן

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Snacks made principally from food stuffs, included in 
Class 30

חטיפים העשויים בעיקרם מדברי מזון, הנכללים בסוג 30
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Application Date 24/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227546 מספר סימן

SONETT

סונט

Owners

Name: SONETT VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH

Address: Ziegeleiweg 5, Deggenhausertal, 88693, 
Germany

Identification No.: 801016

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

Disinfectants for household and industrial use; all 
included in class 5

מחטאים לשימוש ביתי ותעשייתי; הנכללים כולם בסוג 5
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Application Date 24/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227547 מספר סימן

SONETT

סונט

Owners

Name: SONETT VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH

Address: Ziegeleiweg 5, Deggenhausertal, 88693, 
Germany

Identification No.: 801016

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: 3 סוג: 3

Washing and cleaning agents for household and
industrial use, washing detergents,
bleaching, softener, woolwash and woolcare
products, laundry rinse;
spot removers; scouring and fat-dissolving
preparations; decalcifier;
washing up detergents for household and industrial
use, washing up liquid,
dishwasher detergent, clear rinse; regenerating salt;
soaps; perfumery;
essential oils; cosmetics and body care; dentifrices;
all included in class 3

חומרי ניקוי והלבנה לשימוש ביתי ותעשייתי, דטרגנטים לניקוי,
מוצרי הלבנה, ריכוך, ניקוי וטיפול בצמר, שטיפת כביסה; מסירי
כתמים; תכשירי ניקוי והמסת שומנים; מסירי אבנית; דטרגנטים
לניקוי לשימוש בייתי ותעשייתי, נוזלי כביסה, דטרגנטים למדיחי
כלים, מסירי כתמים; מלחים מחדשים; סבונים; פרפומריה;

תמציות שמנים; טיפול קוסמטי ולגוף; משחות שיניים ; הנכללים
כולם בסוג 3
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Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227557 מספר סימן

IKKS

Owners

Name: IKKS GROUP Societe par Actions Simplifiee

Address: 94 rue Choletaise, F-49450 Saint Macaire En 
Mauges, France

Identification No.: 70862

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

Handbags, shopping bags, travelling bags, bags 
(envelopes, pouches) for packing (of leather), 
briefcases, purses not of precious metal, suitcases, 
travelling sets, school bags, key cases, card holders, 
attaché case; all included in class 18.

תיקי יד, תיקי קניות, תיקי נסיעות, תיקים, (מעטפות, פאוצ'ים)
לאריזה (מעור), תיקי מסמכים, תיקים לא ממתכת יקרה,

מזוודות, ערכות נסיעה, ילקוטים, אריזות למפתחות, מחזיקי
כרטיסים, נרתיקים; הנכללים כולם בסוג 18.
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Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227558 מספר סימן

IKKS

Owners

Name: IKKS GROUP Societe par Actions Simplifiee

Address: 94 rue Choletaise, F-49450 Saint Macaire En 
Mauges, France

Identification No.: 70862

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, horological and chronometric instruments, 
watches, bracelets, necklaces, rings, chains, 
pendants, earrings, medals, brooches; all included in 
class 14.

תכשיטים, מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; שעונים, צמידים,
מחרוזות, טבעות, שרשראות, תליונים, עגילים, מדליות, סיכות

נוי; הנכללים כולם בסוג 14.
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Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227559 מספר סימן

IKKS

Owners

Name: IKKS GROUP Societe par Actions Simplifiee

Address: 94 rue Choletaise, F-49450 Saint Macaire En 
Mauges, France

Identification No.: 70862

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, socks, belts, headgear, gloves, footwear; all 
included in class 25.

הלבשה, גרביים, חגורות, כיסויי ראש, כפפות, הנעלה; הנכללים
כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 86430/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227563 מספר סימן

פריק בוי וצ'אם צ'אם

Owners

Name: Viacom International Inc.

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

Identification No.: 59311

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 רחצה, לבוש חוף, חגורות לבגדים, מכנסיים
קצרים, מקטורנים, מעילים, גרביים, הנעלה, בנדנות, סוודרים,
תחפושות ליל כל הקדושים, תחפושות דמות, תלבושות במה,
תחפושות נשף, שמלות, כפפות, מכנסי התעמלות, כיסויי

אוזניים, עניבות, פיג'מות, מכנסיים, חולצות, מיזעים, לבוש סקי,
מכנסיים, רחבים, מגני שמש, כתפיות, חולצות גולף, הלבשה
תחתונה, אפודות, אימוניות, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג

.25

כ"ג טבת תשע"א - 86530/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227564 מספר סימן

פריק בוי וצ'אם צ'אם

Owners

Name: Viacom International Inc.

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

Identification No.: 59311

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 ושעשועים, שירותי בידור,
ספורט ותרבות כולל הפקה של תוכניות רדיו וטלוויזיה; הפקה
של סרטים ומופעי בידור בשידור חי;  הפקה של סרטי פעולה
מצוירים וסרטי טלוויזיה; שירותי אולפני קולנוע וטלוויזיה;
שרותי בידור בסרטי קולנוע וטלוויזיה כולל הופעות בידור

בשידור חי ומופעים, הוצאה לאור של ספרים, עיתונים וכתבי
עת; מתן מידע בנושאי שירותי הבידור של המבקשת
למשתמשים רבים באמצעות הרשת הכלל עולמית או

האינטרנט או מאגרי נתונים מקוונים אחרים; הפקה של מופעי
ריקוד, מופעי מוזיקה ומופעי פרסי וידאו; תוכניות בידור, תוכנית
משחק ואירועי ספורט בפני קהל חי המשודרים בשידור חי או
מוקלטים לשידור מאוחר יותר; מופעי מוזיקה חיים; מופעי

חדשות טלוויזיה; ארגון תחרויות כישרונות וארועי פרסי מוזיקה
וטלוויזיה; ארגון והצגה של מופעי בידור הקשורים לסגנון

ואופנה; מתן מידע בתחום הבידור באמצעות רשת מחשבים
עולמית; כולם נכללים בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 86630/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227565 מספר סימן

פריק בוי וצ'אם צ'אם

Owners

Name: Viacom International Inc.

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

Identification No.: 59311

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, חצים, בובות;
צעצועים מתנפחים; בובות מקטיפה; צעצועים מקטיפה; דמויות
אקשן ועזרים עבורן; יחידות מכונות משחקי וידאו הנעזרות ב
-CD-ROM's, יחידות מכונות משחקי וידאו, יחידות מכונות

משחק בעלות יציאת שמע, ומשחקי לוח; פריטי ספורט, שהם,
אלות גולף, כדורי בסיס, מחבטי כדור בסיס, סקייטבורד,

משחקי הפעלה, כדורי פוטבול, כדורי מטקות, כדורי הפעלה,
קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 86730/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227566 מספר סימן

פריק בוי וצ'אם צ'אם

Owners

Name: Viacom International Inc.

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

Identification No.: 59311

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, פאוצ'ים, תיקי שליחים, תיקי יד,
ארנקים לגברים ולנשים, תיקי ספורט, תיקי בגדים למסעות,
תרמילי גב, ארנקים למטבעות, קיטבגים, תיקי חוף; הנכללים

כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 86830/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227567 מספר סימן

אוטריבונים

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: 3 סוג: 3

Disposable wipes impregnated with a cleaning 
compound for personal hygiene; all included in class 
03.

מגבונים מתכלים הספוגים בתרכובות ניקוי עבור היגיינה
אישית; הנכללים כולם בסוג 03.

כ"ג טבת תשע"א - 86930/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227568 מספר סימן

OTRIVONIM

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: 3 סוג: 3

Disposable wipes impregnated with a cleaning 
compound for personal hygiene; all included in class 
03.

מגבונים מתכלים הספוגים בתרכובות ניקוי עבור היגיינה
אישית; הנכללים כולם בסוג 03.

כ"ג טבת תשע"א - 87030/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227569 מספר סימן

Owners

Name: The British Masters SA

Address: Boulevard des Eplatures 38, 2300 La Chaux-de
-Fonds, Switzerland

Identification No.: 801021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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

Jewellery, jewels, horological and chronometric 
instruments

תכשיטים, אבנים טובות, מכשירים אורלוגינים וכרונומטרים

כ"ג טבת תשע"א - 87130/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227570 מספר סימן

GEOEYE

Owners

Name: GeoEye Imagery Collection Systems Inc.

Address: 21700 Atlantic Boulevard, Dulles, Virginia 
20166, U.S.A.

Identification No.: 801019

A 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

Digital imaging services; photography services; aerial 
photography services; satellite photography services; 
all included in class 41.

שירותי הדמייה דיגיטליים; שירותי צילום; שירותי צילום אווירי;
שירותי צילום לוויני; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 87230/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227572 מספר סימן

GEOEYE

Owners

Name: GeoEye Imagery Collection Systems Inc.

Address: 21700 Atlantic Boulevard, Dulles, Virginia 
20166, U.S.A.

Identification No.: 801019

A 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

Design, development, implementation, updating and 
maintenance of computer software and databases; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; interpretation of digital 
aerial and satellite images of the earth; 
photogrammetry services; geospatial services, 
namely, making maps and scale drawings from aerial 
and satellite photographs; all included in class 42.

עיצוב, פיתוח, יישום, עדכון ואחזקה של תוכנה ובסיסי נתונים
של מחשב; שירותי ייעוץ בתחום של עיצוב, בחירה, יישום

ושימוש במערכות של חומרה ותכנת מחשב לאחרים; פרשנות
של דמויות אוויריות ולווייניות דיגיטליות של כדור הארץ; שירותי
מיפוי אווירי; שירותים גיאוגרפיים-מרחביים, דהיינו, הכנת מפות
ושרטוטים בקנה מידה מתמונות אוויריות ולווייניות; הנכללים

כולם בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 87330/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227573 מספר סימן

GEOEYE

Owners

Name: GeoEye Imagery Collection Systems Inc.

Address: 21700 Atlantic Boulevard, Dulles, Virginia 
20166, U.S.A.

Identification No.: 801019

A 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: 16 סוג: 16

Posters; photographs; calendars; maps featuring 
images of the earth; all included in class 16.

פוסטרים; תמונות; לוחות שנה; מפות המציגות דמויות של כדור
הארץ; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 87430/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227574 מספר סימן

GEOEYE

Owners

Name: GeoEye Imagery Collection Systems Inc.

Address: 21700 Atlantic Boulevard, Dulles, Virginia 
20166, U.S.A.

Identification No.: 801019

A 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

Prerecorded electronic media featuring images of the 
earth; and computer software in the field of earth 
imaging for the purpose of using, viewing and 
manipulating images of the earth; all included in class 
9.

מדיה אלקטרונית מוקלטת מראש המציגה דמויות של כדור
הארץ; ותכנת מחשב בתחום של הדמיית כדור הארץ למטרת
שימוש, צפייה ומניפולציה של דמויות של כדור הארץ; הנכללים

כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 87530/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227592 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric generators; brakes for machines; centrifugal 
pumps; centrifugal and axial compressors for 
machines; compressors for machines; electrical 
automated welding machines; environmental control 
apparatus, namely, hydraulic generators for the 
generation of electricity, high vacuum coating 
systems for capacitors, namely, high vacuum 
metallizing machines, for metallizing plastic film, 
paper, paperboard substrates, textile surfaces, and 
non-woven fabrics utilized in a high vacuum 
environment, and parts for use with such systems; 
machines for producing high vacuum and parts 
thereof; machine parts, namely, steam condensers 
and gas condensers; machinery, namely, steam 
turbines, gas turbines; pumping machines for 
industrial applications; rotary and diffusion pumps; 
cryogenic pumps, pumping units comprised of 
pumping engines and pumping jacks, and winding 
units in the nature of winding engines; turbo 
generators; hydraulic and wind turbines; power 
machines and implements for ships and aircrafts, 
namely, aircraft and ship engines, and parts thereof, 
namely, engine bearings, engine camshafts, engine 
mufflers, motor mufflers, engines rods, internal 
combustion parts, namely, piston rings and pistons; 
power transmission gears and belts for ships and 
aircrafts; machine elements and machine parts for 
ships and aircraft, namely, machine operated 
platforms capable of elevation above ground level 
and used for storage, bearings and bushings, blades, 
grindstones, hoods, millstones, roller bearings, 
nozzles which are parts of power-operated sprays, 
bearing housings, bearing inserts, machine tool 
holders, cylinders, machines and machine tools for 
the cutting and forming of materials; motors for ships 
or aircraft; metal working machinery and implements, 
namely, machining centers; earth moving machines, 
namely, backhoes, graders, loaders, scarifiers, 
scrapers, excavators; power machines and 
implements, namely, franking machines, letter sorting 
machines, envelope sorting machines, power 
transmission belts for industrial machines, power-
operated lubricant dispensers for industrial machines; 
power transmission gears and belts, other than for 
vehicles; power-operated buffers, others than for 
vehicles; braking devices, other than for vehicles, 
namely, brake linings and discs; electric generators 
and electric motors for machines; industrial robots; all 
included in class 7.

גנרטורים חשמליים; בלמים למכונות; משאבות צנטרפוגליות;
מדחסים צנטרפוגליים וציריים למכונות; מדחסים למכונות;

מכונות ריתוך חשמליות אוטומטיות; התקנים לבקרה סביבתית,
דהיינו, גנרטורים הידראוליים להפקת חשמל, מערכות ציפוי
בעלות ואקום ברמה גבוהה לקבלים, דהינו, מכונות לציפוי

במתכת בעלות ואקום ברמה גבוהה, לציפוי במתכת של סרט
פלסטיק, נייר, מצעי לוחות נייר, משטחי טקסטיל, ובדים לא
ארוגים המשמשים בסביבת ואקום ברמה גבוהה, וחלקים

לשימוש עם מערכות אלה; מכונות לייצור ואקום ברמה גבוהה
וחלקיהן; חלקי מכונות, דהינו, דוחסי אדים ודוחסי גז; מנגנון
מכונות, דהינו טורבינות אדים, טורבינות גז; מכונות שאיבה
ליישומים תעשייתים; משאבות סיבוביות ודיפוזיה; משאבות
מקפיאות, יחידות שאיבה המורכבות ממנועי שאיבה ומנופי
שאיבה, יחידות ליפוף בצורת מנועים ליפוף; גנרטורי טורבו;
טורבינות הידראוליות ומונעות רוח; מכונות כח וכלים לספינות
וכלי טייס, דהיינו, מנועי כלי טייס וספינות, וחלקיהם, דהינו,
מיסבי מנועים, גלי פיקות למנוע, עממי-קול למנוע, עממי-קול
מוטוריים, מוטות למנוע, חלקי בעירה פנימיים, דהיינו, טבעות
בוכנה ובוכנות; הילוכים וחגורות חשמליים לאוניות וכלי טייס;

רכיבי מכונה וחלקי מכונה לאוניות וכלי טיס, דהיינו, פלטפורמות
מופעלות על ידי מכונה המסוגלים להיות מורמים מעל פני
הקרקע והמשמשות לאחסון, מסבים ותותבות, להבים, אבני
משחזת, כיסויים, אבני ריחיים, מסבי גלילים, זרבוביות שהן
חלקים ממתזים מונעות-כח, שיכונים למסבים, תוספות

למסבים, מחזיקי כלי עבודה של מכונה, צילינדרים, מכונות וכלי
עבודה של מכונה לחיתוך ועיצוב של חומרים; מוטורים לאוניות
או כלי טייס; מכונות וכלים לעיבוד מתכת, דהיינו, מרכזי עיבוד
במכונה; מכונות להזזת קרקע, דהיינו, מחפרונים, מפלסות,

מעמיסים, מקרצפות, מגרדים, מחפרים; מכונות וכלי כח, דהיינו
מכונות להתחמת פטור, מכונות למיון מכתבים, מכונות למיון
מעטפות, חגורות תמסורת כח למכונות תעשייתיות, מחלקי
חומרי סיכה מונעי-כח עבור מכונות תעשייתיות; הילוכים
וחגורות תמסורת כח, למעט עבור כלי רכב; בולמי זעזועים

מונעי-כח, למעט עבור כלי רכב; התקני בלימה, למעט עבור כלי
רכב, דהיינו, רפידות ודיסקים לבלמים; גנרטורים חשמליים
ומוטורים חשמליים למכונות; רובוטים תעשייתים; הנכללים

כולם בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 87630/12/2010



Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 טבת תשע"א - 87730/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227593 מספר סימן

Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 6 סוג: 6

Metal alloys for use in aircraft and aerospace 
industry; metallic transportable buildings and metallic 
advanced composite materials, namely, carbon fibers 
and intermetallic compounds, monocrystals and 
ceramics for use in aircraft and aerospace industry; 
metal railroad ties; metal railway crossovers; all 
included in class 6.

סגסוגות מתכת לשימוש בתעשיות המטוסים והחלל; בניינים
ניידים מתכתיים ניידים וחומרים מתכתיים מרוכבים מתקדמים,
דהיינו, סיבי פחמן ותרכובות אינטר-מתכתיות, מונוקריסטלים
וקרמיקה לשימוש בתעשיות המטוסים והחלל; קשרי מסילות
ברזל מתכתיים; מעברי מסילות ברזל מתכתיים; הנכללים כולם

בסוג 6.

כ"ג טבת תשע"א - 87830/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227594 מספר סימן

Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Airplanes, helicopters; mounts and equipped 
modules for trucks, trailers and ships, as components 
of missile weapons systems and pre-fitting study 
work and realization; railway locomotives, diesel 
electric locomotives, electric trains and electric motor 
cars; metropolitan railway passenger cars, trolley 
buses, and tram cars; all included in class 12.

מטוסים, מסוקים; הרכבות ומודולים מצויידים למשאיות,
טריילרים ואוניות, כרכיבים של מערכות נשק של טילים ועבודת
מחקר טרום התאמה ומימושה; קטרים על מסילות ברזל, קטרי
דיזל חשמליים, רכבות חשמליות ומכוניות ממונעות חשמליות;

קרונות נוסעים למסילות ברזל עירוניות, אוטובוסים מסוג
חשמלית, וקרונות פראמים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 87930/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227597 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Radar; radar detectors; safety equipment, namely, 
electromechanical and electronic signal lights and 
moveable screen signals for railway and urban transit 
stations and lines; switch control boxes; safety 
equipment, namely, colored light signals and 
movable screen signals; laser, radar and ultrasonic 
detectors for recording changes in the operation of 
railway equipment; environmental control apparatus, 
namely, photo voltaic modules for electricity 
generation and electrochemical fuel cells; laboratory 
robots for remote maintenance operations;high 
dexterity laboratory robots for applications in the 
nuclear, airspace, civil defense, marine and remote 
or hazardous environment sectors and for use in the 
transfer and inspecting of remote controlled mobile 
platforms; space stations, satellites, ground stations; 
namely, computer software and radar instruments for 
earth observation, launching and retrieval of 
satellites, telecommunications meteorology, 
environmental management and image transmission, 
reception and processing; calculating machines; 
calculators, computers; computerized systems to 
overlay video maps and digitized images with graphic 
plotter displays; computer programs for graphic 
editing of maps; computer graphic editors; video 
image acquisition and rectification units; spatial data 
graphic editing/analytical stereoscopic plotting 
apparatus for digitization; computerized mapping and 
graphic apparatus for storage of ground coordinate 
values; analogue, digital and optoe-electronic 
systems for fire control, airborne systems and of light 
and medium anti-aircraft guns for barrel or turret 
mounting consisting of aiming optics, laser range 
finders, control electronics, drive servos, and night 
sight systems, namely, optoelectronic fire control 
systems for battle tanks consisting of aiming optics, 
laser range finders and digital computers; automation 
systems for field artillery, consisting of command 
control and communication apparatus for operation at 
group and battery level; infrared night vision 
apparatus for observation at night or in limited 
visibility conditions such as smoke, dust, or 
camouflage; artillery fire control systems for local 
control of guns and anti-aircraft, comprising optical 
sights, data introduction panels, on-board computers, 
hydraulic drives, and radar stations; simulated trainer 
and flight simulators for training use with anti-aircraft 
guns; computers to compute mortar-firing data and 
printer-recorders used with such computers; electro-
optic microsensors for avionic use in aiding 
navigation, observation, and aiming for airborne

רדאר; גלאי רדאר; ציוד בטיחות, דהיינו, אורות איתות
אלקטרומכאניים ואלקטרוניים ואיתותי מרקע ניידים עבור

תחנות וקווי רכבת במסילות ברזל ונתיבים עירוניים; קופסאות
מתג בקרה; ציוד בטיחות, דהיינו, איתותי אור צבעוניים ואיתותי
מרקע ניידים; גלאי לייזר, רדאר ועל-קוליים להקלטת שינויים
בהפעלת ציוד מסילת ברזל; התקנים לבקרה סביבתית, דהיינו,
מודולות פוטו וולטיות להפקת חשמל ותאי דלק אלקטרוכימיים;
רובוטי מעבדה לפעולות תחזוקה מרחוק; רובוטי מעבדה בעלי
מיומנות גבוהה ליישומים במגזרי הגרעין, מרחב אווירי, הגנה

אזרחית, הימי וסביבות מרוחקות או מסוכנות ולשימוש
בהעברה ובדיקה של פלטפורמות ניידות הנשלטות מרחוק;
תחנות חלל, לווינים, תחנות קרקע; דהיינו, תוכנת מחשב וכלי
רדאר לתצפית על כדור הארץ, שיגור והחזרה של לווינים,

מטאורולוגיה בתקשורת רחק, ניהול סביבתי ותשדורת, קבלה
ועיבוד של בבואה; מכונות חישוב; מחשבונים, מחשבים;

מערכות ממוחשבות לכיסוי מפות וידאו ובבואות דיגיטאליות עם
תצוגות תווינים גרפיות; תוכניות מחשב לעריכה גרפית של
מפות; עורכי גרפיקת מחשב; השגת בבואת וידאו ויחידות
תיקון; התקנים גרפיים לעריכה/הכנת תרשים סטריאוסקופי
אנליטי של נתונים מרחביים לדיגיטיזציה; התקנים למיפוי
ממוחשב וגרפיים לאחסון של ערכי קואורדינטות קרקעיות;
מערכות אנלוגיות, דיגיטאליות ואופטו-אלקטרוניות לשליטה
באש, מערכות אוויריות וכלי יריה קלים ובינוניים נגד-מטוסים
להרכבת קנים או צריחים המכילים כלים אופטיים לכיוון, מדי
טווח לייזר, אלקטרוניקת בקרה, מנועי-סרוו להנעה, ומערכות
ראיה לילית, דהיינו, מערכות בקרת אש אופטו-אלקטרוניות
לטנקי קרב המכילות כלים אופטיים לכיוון, מדי טווח לייזר
ומחשבים דיגיטאליים; מערכות אוטומציה לתותחי שדה,

המכילות התקנים לפיקוח שליטה ותקשורת להפעלה ברמה של
צוות וסוללה; התקני ראיית לילה אינפרא אדומים לתצפית
לילית או בתנאי ראיה מוגבלת כגון עשן, אבק, או הסוואה;

מערכות בקרת אש על ארטילריה לשליטה מקומית על כלי יריה
וכלים נגד-מטוסים, המכילים כוונות אופטיות, פנלים להכנסת
נתונים, מחשבים מובנים, הינעים הידראוליים, ותחנות רדאר;
סימולטור אימון וסימולטור טיסה לאימון בשימוש עם כלי יריה
נגד-מטוסים; מחשבים לחישוב נתוני ירי מרגמה ומדפסות-
מקליטים המשומשים עם מחשבים אלה; מיקרו-חיישנים

אלקטרו-אופטיים לשימוש אוויוני לסיוע בניווט, תצפית, וכיוון
למעקב אווירי, חישה וניטור אווירי סביבתי; כוונות לייזר
פנורמיות פריסקופיות לטנקים; מיקרו-מעבדים בליסטיים
דיגיטאליים לבקרות אש; לוחות בקרה לתותחן, מפקד וטען
לשליטה ביציבות הטנק, נוכחות רוח צד, רגישות לאבק

וטמפרטורה; יחידות ראיה תרמיות עם מדי טווח לייזר לתצפית
על שדה הקרב; מצלמות תרמיות לתצפית כללית כמו גם
תצפית וכיוון בשדה הקרב, באוויר ובאניה; מערכות בקרת
תנועה אווירית למטרות אזרחיות וצבאיות, דהיינו, רדארים
ראשיים בעלי טווח קצר, בינוני וארוך; רדארים משניים;
מחשבים; מוציאי נתוני רדאר; סימולטורים לבקרת תנועה

אווירית; התקני תקשורת רדיו להתקשרויות רדיו קרקע-אוויר-
קרקע; רדארים תלת מימדיים למעקב אווירי; רדארים למעקב
בחוף ובגובה נמוך; רדארים לשליטה אוטומטית על אש; התקני

כ"ג טבת תשע"א - 88030/12/2010



Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

surveillance, airborne environmental sensing and 
monitoring; panoramic periscopic laser sights for 
tanks; ballistic digital microprocessors for fire 
controls; gunner, commander and loader control 
panels for controlling tank attitude, cross wind 
presence, powder and temperature-sensitivity; 
thermal sighting units with laser range-finders for 
battlefield observation; thermal cameras for general 
observation as well as battlefield, airborne and 
shipboard observation and aiming; air traffic control 
systems for civil and military purposes, namely, short, 
medium and long range primary radars; secondary 
radars; computers; radar data extractors; simulators 
for air traffic control; radio communication apparatus 
for ground-air-ground radio communications; 
tridimensional radars for air surveillance; coast and 
low altitude surveillance radars; radars for automatic 
fire control; terrestrial surface-air missile radar 
apparatus for point defense and for battle point; air-
airmissile radar apparatus air defense radar for 
interception, analysis and jamming of radar signals; 
searching and tracking naval radars; 
telecommunication systems, namely, telephone 
networks and exchanges; transmission apparatus, 
namely, large telephonic multiplex stations; all 
included in class 9.

רדאר יבשתיים לטילי קרקע-אוויר למטרות הגנה על נקודה
ולנקודות קרב; התקני רדאר לטילי אוויר-אוויר ורדאר הגנה

אווירית ליירוט, ניתוח והפרעה של אותות רדאר; רדארים ימיים
לחיפוש ואיתור; מערכות תקשורת רחק, דהיינו, רשתות
ומרכזיות טלפון; התקני תשדורת, דהיינו, תחנות טלפוניות

רחבות מוכפלות; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 88130/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227598 מספר סימן

Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Computer education training; education services in 
the nature of courses and seminars in the field of 
space, aeronautics, defense, transportation, energy 
and information technology; all included in class 41.

הכשרה לחינוך במחשבים; שירותי חינוך בצורת קורסים
וסמינרים בתחום של חלל, אווירונאוטיקה, הגנה, הובלה,

אנרגיה וטכנולוגיית מידע; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 88230/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227599 מספר סימן

Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Environmental remediation services, namely, soil, 
waste and/or water treatment services; fuel treatment 
services; metal treatment; nuclear waste treatment; 
oil and gas well treatment; oil well prospecting, 
namely, perforation and spill treatment; waste 
treatment; water treatment; custom manufacture of 
computers, electronic systems and computer 
networks for others; all included in class 40.

שירותי הבראת הסביבה, דהיינו, שירותי טיפול בקרקע, פסולת
ו/או מים; שירותי טיפול בדלקים; טיפול במתכות; טיפול

בפסולת גרעינית; טיפול בבארות נפט וגז; חיפוש אחר בארות
נפט, דהיינו, טיפול בניקוב ובשפיכה; טיפול בפסולת; טיפול

במים; ייצור מותאם של מחשבים, מערכות אלקטרוניות ורשתות
מחשב לאחרים; הנכללים כולם בסוג 40.

כ"ג טבת תשע"א - 88330/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227600 מספר סימן

Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and industrial research; global services 
relating to the networks, namely, housing and hosting 
services; design, creation and management of web 
sites and portals; design and maintenance of 
software, advice in the field of information 
technology, computer and communications, provided 
in person and through a global computer network; 
creating data banks for others; management of 
programs enabling the downloading and streaming of 
sound and video files as well as of images in any 
format from a global computer network; engineering 
services; technical consultation and research in the 
field of space, aeronautics, defense, transportation, 
energy and information technology; all included in 
class 42.

מחקר מדעי ותעשייתי; שרותים גלובליים הקשורים לרשתות,
דהיינו, שרותי שיכון ואירוח; עיצוב, יצירה וניהול של אתרי רשת
ופורטלים; עיצוב ואחזקה של תוכנה, יעץ בתחום של טכנולוגיית
מידע, מחשבים ותקשורת, המסופקים באופן אישי ובאמצעות
רשת מחשב גלובלית; יצירה של בנקי נתונים לאחרים; ניהול
של תוכניות המאפשרות הורדה והזרמה של קבצי שמע ווידאו
וכן של בבואות בכל פורמט מרשת מחשב גלובלית; שירותי
הנדסה; ייעוץ ומחקר טכני בתחום של חלל, אווירונאוטיקה,

הגנה, תחבורה, אנרגיה וטכנולוגיית מידע; הנכללים כולם בסוג
.42

כ"ג טבת תשע"א - 88430/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227601 מספר סימן

Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Providing telecommunications connections to a 
global computer network; telecommunications 
consultation; telecommunications routing and 
junction services; telecommunications services, 
namely, providing fiber optic network services; 
telecommunications services, namely, intercepting 
and preventing unsolicited calls from telemarketers; 
satellite transmission; telecommunication services, 
namely, local and long distance transmission of 
voice, data, graphics by means of telephone, 
telegraphic, cable, and satellite transmissions; 
telecommunications, namely, services for the multi-
user access to global computer networks for the 
collection, transfer and spreading of information, 
news and data, also interactive with the user; 
management of on-line telecommunications and 
information and assistance services, also those 
specifically addressed to the users of the service call 
centers; computer programming, namely, the multi-
user access and renting of times to access a global 
computer network for the transfer and spreading of a 
wide range of information; electronic mail services; 
providing access to data banks; all included in class 
38.

אספקה של חיבורי תקשורת רחק לרשת מחשב גלובלית; יעוץ
בנוגע לתקשורת רחק; שירותי ניתוב והצטלבות של תקשורת
רחק; שירותי תקשורת רחק, דהיינו, אספקה של שירותי רשת
של סיבים אופטיים; שירותי תקשורת רחק, דהיינו, ירוט ומניעה
של שיחות בלתי רצויות מאנשי טלמרקטינג; תשדורת לווינית;
שירותי תקשורת רחק, דהיינו, תשדורת מקומית ולמרחק רב
של קול, נתונים, גרפיקה באמצעות טלפון, טלגרף, כבלים,

ולווין; תקשורת רחק, דהיינו, שירותים לגישה רבת  משתמשים
לרשת מחשב גלובלית לאיסוף, העברה והפצה של מידע,

חדשות ונתונים, גם באופן אינטראקטיבי עם המשתמש; ניהול
של תקשורת רחק מקוונת ושירותי מידע ועזרה, גם אלו
המופנים ספציפית למשתמשים של מרכזי שיחות שירות;

תכנות מחשבים, דהיינו, גישה רבת משתמשים והשכרה של
זמן גישה לרשת מחשב גלובלית להעברה והפצה של מידע
בתחומים נרחבים; שירותי דואר אלקטרוני; אספקה של גישה

לבנקי נתונים; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 88530/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227602 מספר סימן

Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Construction and repair services, namely, 
maintenance and repair of power generation plants; 
construction of complete turnkey integrated 
transportation systems; installation of electrical and 
instrumentation systems for industrial and naval 
plants; construction for research plants; construction, 
repair and installation services in the fields of 
aviation, avionics, electronics, telecommunications, 
hydraulics, heating and ventilation and air 
conditioning, electrooptics, electro acoustics and 
marine vehicles; aircraft maintenance; all included in 
class 37.

שירותי בנייה ותיקון, דהיינו, אחזקה ותיקון של מפעלי הפקת
כח; בנייה של מערכות תחבורה משולבות שלמות מוכנות

להפעלה; התקנה של מערכות חשמל ואינסטרומנטציה למפעלי
תעשייה וספנות; בנייה למפעלי מחקר; שירותי בנייה, תיקון

ואחזקה בתחומים של תעופה, אויוניקה, אלקטרוניקה, תקשורת
רחק, הידרוליקה, חימום ואיוורור ומיזוג אוויר,

אלקטרואופטיקה, אלקטרואקוסטיקה וכלי רכב ימיים; אחזקה
של מטוסים; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 88630/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227619 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for conditioning, distributing, solidifying and 
finishing of road surfaces;  road finishers, paving 
screeds for road finishers,  feeding vehicles 
substantially consisting of a material hopper, 
conveyer, heater and distance control device;  mixing 
machines, conveying devices for aggregate 
substances,  lubricant distributors and metering 
valves for lubricants,  pressure boosters,  hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking 
valves,  pressure valves,  flow valves,  servo-valves,  
control blocks,  pressure reducing valves for air, oil 
and grease,  filters for pressurised air,  cyclone 
separators,  oil misting devices,  hydraulic filters, heat 
exchangers, as well as lubricating systems and 
hydraulic systems substantially consisting of the 
components mentioned above,  emulsion spraying 
devices consisting of tanks, spraying ramps, heating 
and spraying module control devices as well as 
software belonging thereto;  stationary and mobile 
mixing equipment for producing material mixtures, 
substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricating pumps, 
hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic 
cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants,  
pressure boosters, hydraulic pressure convertors, 
multi-way valves, blocking valves, pressure valves, 
flow valves, servo-valves, control blocks, lubricant 
containers and hydraulic medium containers made 
from metal and/or plastics, pressure reducing valves 
for air, oil and grease, filters for pressurised air, 
cyclone separators, oil misting devices, hydraulic 
filters, heat exchangers as well as lubricating devices 
and hydraulic devices substantially consisting of the 
above-mentioned components,  emulsion spraying 
devices consisting of tanks, spraying ramps, heating 
and spraying module control devices as well as of

מכונות לייצוב, חלוקה, מיצוק וגימור של משטחי כביש; מכונות
לגימור הכביש, מכבשים לגימור הכביש, מובילים הכוללים

בעיקר מיכלים בצורת משפך לאחסון חומרים, מובילים, התקנים
לבקרת מרחק וחום; מערבלים, התקני הובלה לחומרי תערובת,
מפיצי חומרי שימון וסיכה ושסתומי מדידה לחומרי שימון וסיכה,
מגברי לחץ, ממירי לחץ הידראוליים, שסתומים רב-כיוונים,

שסתומי חסימה, שסתומי לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי סרוו,
מחסומי בקרה, שסתומים מפחיתי לחץ לאוויר, שמן וגריז,
פילטרים לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-ציקלון, התקני עירפול
שמן, פילטרים הידראולים, ממירי חום, וכן מערכות שימון

ומערכות הידראוליות המורכבות בעיקר מהרכיבים שצוינו לעיל,
התקנים לריסוס תחליב המורכבים ממיכלים, משטחי ריסוס,
יחידות התקני ביקורת לחום ולריסוס וכן תוכנה עבורם; ציוד
ערבול נייח ונייד לייצור תערובות חומרים, המורכב ברובו

ממכונות עירבול, התקנים המחלקים למנות, אמצעי שקילה,
התקני הובלה לחומרים נוספים,  התקני בקרה, משאבות סיכוך
ושימון, משאבות הידראוליות, מנועים הידראולים, צילינדרים
הידראולים, בוכנות ומוטות בוכנות, מפיצי חומרי סיכה ושימון
ושסתומי מדידה לחומרי סיכה ושימון, מגברי לחץ, ממירי לחץ
הידראוליים, שסתומים רב-כיווניים, שסתומי חסימה, שסתומי
לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי סרוו, מחסומי בקרה, מיכליות
לחומרי סיכה ושימון ומיכליות הידראוליות בינוניות העשויות
ממתכת ו/או פלסטיק, שסתומים מפחיתי לחץ לאוויר, שמן
וגריז, פילטרים לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-ציקלון, התקני

עירפול שמן, פילטרים הידראולים, ממירי חום וכן מערכות שימון
ומערכות הידראוליות המורכבות בעיקר מהרכיבים שצוינו לעיל,
התקנים לריסוס תחליבים המורכבים ממיכלים, משטחי ריסוס,
יחידות התקני ביקורת לחום ולריסוס וכן תוכנה עבורם; אביזרים
ועזרים, חלקי חילוף ורכיבים של כל הסחורות שצוינו לעיל, כגון
חגורות-הנעה, מכבשים נוסעים ומכבשי-הטיה, מכבשים מנחים,
כיסויי-חגורות,  מגרדי-חגורות, שסתומי-גז, גופים תרמיים,

פלטות מתכת תחתונות, מגן לחגורת מסוע-שלבים, שרשראות
למסוע שלבים, גלגלי שרשרת ואביזרי נהיגה, תאי נהיגה,

התקני-בקרה למסוע שלבים, כנפי-קידוח, פלטות כיוון ממתכת,
מתלים, מקדחים, שרשראות למכבש, מערכת הילוכים למקדח,

התקני בקרה למקדח, מיסבים, שרשראות זחילה, פלטות
תחתונות, מכונות יציקה, גלגלי הנחייה, מדחפים עוקבים,

צירים, מנועי מדחף קדמי, מסגרת לגלגלים, צמיגים,  רצועות-וי,
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Owners

Name: Joseph Vögele AG

Address: Neckarauerstr. 168-228, Mannheim, 68146, 
Germany

Identification No.: 801011

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

software belonging thereto;  accessories, spare parts 
and components of all above-mentioned goods like 
conveying belts, driving rollers and deflection rollers, 
carrying rollers, guiding rollers, belt covers, belt 
scrapers, gas valves, thermo elements, sheet metal 
bottom plates, slat conveyer belt protectors, slat 
conveyer chains, chain sprockets and drive 
accessories, driving shafts, slat conveyer control 
devices, auger wings, channel sheet metal plates, 
suspensions, augers, roller chains, auger gear 
drives, auger control devices, bearings, crawler 
chains, bottom plates, casters, guiding wheels, track 
drives, axles, front drive motors, wheel rims, tyres, V-
belts, mufflers, diesel engines, radiators, travel gears,  
power distribution gear assemblies for pumps, wheel 
drives, differential gear drives, clutches, power belts, 
belt pulleys, oil filters, fuel filters, air filters, water 
filters, hydro-pumps, hydro-motors, hydraulic hoses, 
hydro-valves, hydro-cylinders, flow dividers, 
generators, hopper front walls, tamper bars, tamper 
bearings, sole plates, pressing bars, vibrators, 
guiding bars and sliding blocks, manual control 
elements such as switches, push-buttons, joysticks 
and control panels and tripping levers, pick-up heads, 
external control stands, distance regulating devices, 
rear and front end collision protection, spraying 
modules, spraying ramps, spraying module control 
devices, spraying valves, emulsion pumps, rotary 
slide valves; all included in class 7.

עמעמי פליטה, מנועי דיזל, רדיאטורים, מערכת הילוכים
לנסיעה, מערכת הילוכים המבצעת חלוקת כוח למשאבות,

מדחפי גלגלים,  מדחפים בעלי גלגלי שיניים מקבילים, מצמדים,
רצועות-כח, רצועות גלגלת, פילטרים לשמן, פילטרים לדלק,
פילטרים לאוויר, פילטרים למים, משאבות המפיקות חשמל
מתנועת מים, זרנוקים הידראוליים, שסתומים הידרוליים,

צילינדרים הידרוליים, מחלקי-זרימה, גנרטורים, קירות קדמיים
של מיכליות בצורת משפך, מוטות סתימה, מיסבי סתימה,

פלטות יחידות, מוטות דחיקה, ויברטורים תעשייתיים (רטטים),
מוטות הנחיה וקורות הזזה, גופי ביקורת ידניים כגון מפסקים,
כפתורי לחיצה, ידיות היגוי ולוחות בקרה ומנופים נופלים, ראשי
הרמה, עמדות ביקורת חיצוניות, התקני ויסות למרחק, מגנים
קדמיים ואחוריים כנגד התנגשות, יחידות ריסוס, משטחי ריסוס,

התקני בקרה ליחידות הריסוס, שסתומי ריסוס, משאבות
לתחליבים, שסתומי החלקה סיבובית; 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)

European Community Trade Mark, 02/10/2009, No. 
008592008

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/10/2009, מספר
008592008

Class: 7 סוג: 7

כ"ג טבת תשע"א - 88830/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227621 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services, wholesale services and services 
of the retail sale/wholesale via the Internet with the 
goods lubricants, pipings, and tube connecting parts 
made from metal, flexible hose lines and hose 
connecting parts made from metal, metal lubricant 
containers and metal hydraulic medium containers, 
metal silos, metal telescope tubes, small iron parts 
like screws, metal tanks, accessories, spare parts 
and components of all above-mentioned goods as 
well as with machines for conditioning, distributing, 
solidifying and finishing of road surfaces, road 
finishers, paving screeds for road finishers, feeding 
vehicles substantially consisting of material hoppers, 
conveying devices, heating and distance control 
devices, as well as with mixing machines, conveying 
devices for additive substances, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure convertors, multi-way 
valves, blocking valves, pressure valves, flow valves, 
servo-valves, control blocks, pressure reducing 
valves for air, oil and grease, filters for pressurised 
air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers as well as lubricating devices 
and hydro-assemblies substantially consisting of the 
above-mentioned components, emulsion spraying 
equipments consisting of tanks, spraying ramps, 
heating and spraying module control devices as well 
as software belonging thereto, stationary and mobile 
mixing devices for producing material mixtures, 
substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubrications pumps, 
hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, pistons 
and piston rods, lubricant distributors and metering 
valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure convertors, multi-way valves, blocking 
valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-

שירותי מכירה בקמעונאות, שירותים בסיטונות ושירותים
במכירה קמעונאית/סיטונאית דרך האינטרנט של הסחורות,
חומרי סיכה, צנרת וחלקי חיבור הצינור העשויים ממתכת, קווי
צינור גמיש וחלקי חיבור לצינור העשויים ממתכת, מיכליות
ממתכת לחומר סיכה ומיכליות הידראוליות בינוניות ממתכת,
סילואים ממתכת, צינורות ממתכת לטלסקופ, חלקים קטנים
ממתכת כמו ברגים, מיכלים ממתכת, אביזרים, חלקי חילוף
ורכיבים של כל הסחורות שהוזכרו לעיל וכן מכונות לייצוב,

הפצה, מיצוק וגימור של משטחי כביש, מכונות לגימור הכביש,
מכבשים לגימור הכביש, מובילים הכוללים בעיקר מיכלים

בצורת משפך לאחסון חומרים, התקני הובלה, התקנים לבקרת
מרחק וחום, מכונות לערבול, התקני הובלה לחומרים נוספים,
מפיצי חומרי סיכה ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, מגברי לחץ,
ממירי לחץ הידראולי, שסתומים רב-כיווניים, שסתומי-חסימה,
שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו, מחסומי בקרה, שסתומים

מפחיתי לחץ לאוויר, שמן וגריז, פילטרים לאוויר בלחץ מווסת,
מפרידי-ציקלון, התקני עירפול שמן, פילטרים הידראולים, ממירי
חום וכן התקני שימון וסיכוך ומערכות הידראוליות המורכבות
בעיקר מהרכיבים שצוינו לעיל, ציוד לריסוס תחליב, המורכב
ממיכלים, משטחי ריסוס, יחידות התקני ביקורת לחום ולריסוס
וכן תוכנה עבורם, התקני עירבול ניידים ונייחים לייצור תערובות
חומרים, המורכבים בעיקר ממערבלים, התקני מינון, אמצעי
שקילה, התקני הוסלה לחומרים נוספים, התקני בקרה,

משאבות סיכה, משאבות הידראוליות, מנועים הידראולים,
צילינדרים הידראולים, בוכנות ומוטות לבוכנה,  מפיצי חומרי-
סיכה ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, מגברי לחץ, ממירי לחץ
הידראולי, שסתומים רב-כיוונים, שסתומי חסימה, שסתומי

לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו,  מחסומי בקרה, מיכליות
לחומרי סיכה ושימון ומיכליות הידראוליות העשויות ממתכת ו/או
פלסטיק, שסתומים מפחיתי לחץ לאוויר, שמן וגריז, פילטרים
לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-ציקלון, התקני עירפול שמן,
פילטרים הידראולים, ממירי חום, וכן התקני סיכה ומערכות
הידראוליות המורכבות בעיקר מהרכיבים שהוזכרו לעיל, ציוד
לריסוס תחליב, המורכב ממיכלים,  משטחי ריסוס,  יחידות
התקני ביקורת לחום ולריסוס וכן תוכנה עבורם וכן אביזרים,

חלקי חילוף ורכיבים של כל הסחורות שצוינו לעיל, כגון חגורות-
הנעה, מכבשים נוסעים ומכבשי-הטיה, מכבשים מנחים, כיסויי
סרט נע, מגרדי סרט נע, שסתומי גז, גופים תרמיים, פלטות
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containers made from metal and/or plastic material, 
pressure reducing valves for air, oil and grease, 
filters for pressurised air, cyclone separators, oil 
misting devices, hydro-filters, heat exchangers, as 
well as lubricating devices and hydro-assemblies 
substantially consisting of the above-mentioned 
components, emulsion spraying equipments 
consisting of tanks, spraying ramps, heating and 
spraying module control devices as well as software 
belonging thereto, and with accessories, spare parts 
components of all above-mentioned goods like 
conveying belts, drive rollers, deflection rollers, 
carrying rollers, guiding rollers, conveyer belt covers, 
conveyer belt scrapers, gas valves, thermo elements, 
sheet metal bottom plates, slat conveyer protections, 
slat conveyer chains, chain sprockets and drive 
accessories, drive shafts, slat conveyer belt control 
devices, auger wings, sheet metal channel plates, 
suspensions, augers, roller chains, auger drive 
gears, auger control devices, bearings, crawler 
chains, bottom plates, casters, guiding wheels, track 
drives, axles, front drive motors, wheel rims, tyres, V-
belts, mufflers, diesel engines, radiators, travel gears, 
differential gears, clutches, power belts, belt pulleys, 
oil filters, fuel filters, air filters, water filters, hydro-
pumps, hydro-motors, hydraulic hoses, hydro-valves, 
hydro-cylinders, flow dividers, generators, hopper 
front walls, tamper bars, tamper bearings, sole 
plates, pressing bars, vibrators, guiding bars and 
sliding blocks, manual control elements such as 
switches, push-buttons, joysticks and control panels 
and tripping levers, pick-up heads, exterior control 
stands, distant regulation systems, rear and front end 
collision protections, spraying modules, spraying 
ramps, spraying module control devices, spraying 
valves, emulsion pumps, rotary slider valves, as well 
as with levelling devices and control devices and 
software for road finishers, feeding vehicles, mixing 
equipment and dosing devices, emulsion spraying 
equipments, as well as with oil level gauges, 
pressure switches, monitoring devices and control 
devices for lubricating equipment and hydro-
assemblies, scales, dosing devices, control devices, 
lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-
cylinders, pistons and piston rods, stationary and 
mobile dosing assemblies for producing material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, 
dosing devices, scales, conveying devices for 
additive substances, control devices, lubricant 
pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
pistons and piston rods, lubricant distributors and 
metering valves for lubricants, pressure boosters, 
hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-
valves, control blocks, lubricant containers and hydro
-containers, pressure reducing valves for air, oil and 
grease, filters for pressurised air, cyclone separators, 
oil misting devices, hydro-filters, heat exchangers as 
well as with filling lever sensors, overfilling sensors, 
displays, joysticks, sensors, proportional amplifiers, 
CAN modules, circuit boards, cable harnesses, 
operation consoles as well as with accessories, 
spare parts and components of all above-mentioned 
goods like software, control devices, sensors, 
elevation feelers, inclination feelers, operating

מתכת תחתונות, מגן לחגורת מסוע-שלבים, שרשראות למסוע
שלבים, גלגלי שרשרת ואביזרי נהיגה, תאי נהיגה, התקני-

בקרה למסוע שלבים, כנפי קידוח, פלטות כיוון ממתכת, מתלים,
מקדחים, שרשראות למכבש, מערכת הילוכים למקדח, התקני
בקרה למקדח, מיסבים, שרשראות זחילה, פלטות תחתונות,
מכונות יציקה, גלגלי הנחייה, מדחפים עוקבים, צירים, מנועי
מדחף קדמי, מסגרת לגלגלים, צמיגים, רצועות-וי, עמעמי
פליטה, מנועי דיזל, רדיאטורים, מערכת הילוכים לנסיעה,
מערכת הילוכים המבצעת חלוקת כוח למשאבות, מצמדים,
רצועות-כח, רצועות גלגלת, פילטרים לשמן, פילטרים לדלק,
פילטרים לאוויר, פילטרים למים, משאבות הידראוליות, מנועים

הידראולים, זרנוקים הידראוליים, שסתומים הידראוליים,
צילינדרים הידרוליים, מחלקי-זרימה, גנרטורים, קירות קדמיים
של מיכליות בצורת משפך, מוטות סתימה, מיסבי סתימה,

פלטות יחידות, מוטות דחיקה, ויברטורים תעשייתיים (רטטים),
מוטות הנחיה וקורות הזזה, גופי ביקורת ידניים כגון מפסקים,
כפתורי לחיצה, ידיות היגוי ולוחות בקרה ומנופים נופלים, ראשי
הרמה, עמדות ביקורת חיצוניות, התקני ויסות למרחק, מגנים
קדמיים ואחוריים כנגד התנגשות, יחידות ריסוס, משטחי ריסוס,

התקני בקרה ליחידות הריסוס, שסתומי ריסוס, משאבות
לתחליבים, שסתומי החלקה סיבובית וכמו כן התקני יישור
והתקני בקרה ותוכנה למכונות לגימור הכביש, רכבי הזנה,
רכיבי ערבול והתקני מינון,  מערכות לריסוס תחליב, מד לחץ
שמן, מפסקי לחץ, התקני ניטור והתקני בקרה למערכות סיכה
ולמערכות הידרואליות, אמצעי שקילה, התקני מינון, התקני

בקרה, משאבות סיכה, משאבות הידראוליות, מנועים
הידראולים, צילינדרים הידראולים, בוכנות ומוטות לבוכנה;
מערכות מינון ניידות ונייחות לייצור תערובות חומרים,

המורכבות בעיקר ממערבלים, התקני מינון, אמצעי שקילה,
התקני העברה לחומרים מוספים, התקני בקרה, משאבות
סיכה, משאבות הידראוליות, מנועים הידרואלים, צילינדרים
הידרואלים, בוכנות ומוטות לבוכנה,  מפיצי חומרי-סיכה
ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, מגברי לחץ, ממירי לחץ

הידראולי, שסתומים רב-כיוונים, שסתומי חסימה, שסתומי
לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו,  מחסומי בקרה , מיכליות
לחומרי סיכה ושימון ומיכליות הידראוליות, שסתומים מפחיתי
לחץ לאוויר, שמן וגריז, פילטרים לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-
ציקלון, התקני עירפול שמן, פילטרים הידראולים, ממירי חום,
כמו גם חיישני גובה-מילוי, חיישני מילוי-יתר, צגים, ידיות היגוי,

חיישנים, מגברים מווסתי לחץ, רכיבי רשת איזור-הבקר
(CAN), מעגלים חשמליים, רתמות-כבלים, לוחות בקרת

פעולה, וכן עזרים, חלקי חילוף ורכיבים של כל הטובין שהוזכרו
לעיל, כגון תוכנה, התקני-בקרה, חיישנים, מחושי-הרמה,
מחושי-הטיה, התקני הנעה, סורקים, רכיבים אלקטרוניים,

מוטות חימום, אורות, מחממי שמן וכן תא בקרה, שמשות, וכן
צינורות, קווי צינורות גמישים, וחלקי חיבור לצינורות שאינם
עשויים ממתכת, כמו גם מיכליות לחומרי סיכה, מיכליות

הידראוליות העשויות מפלסטיק, צינורות פלסטיק לטלסקופ,
מושבים, מיכלים מפלסטיק, וכן בעיקר, מכונות לגימור הכביש,
מקטעים לריצוף הכביש, רכבי הזנה ומערכות לעירבול ומינון,
אביזרים שלהם ורכיבים וחלקי חילוף השייכים להם; הכלולים

כולם בסוג 35.
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Owners

Name: Joseph Vögele AG

Address: Neckarauerstr. 168-228, Mannheim, 68146, 
Germany

Identification No.: 801011

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

devices, scanners, electronic modules, as well as 
with burners, heating rods, lights, oil heaters as well 
as with operator?s stand roofs, front panes, as well 
as with hoses, flexible hose lines and non-metallic 
hose connecting parts as well as with lubricant 
containers and hydro-containers made of plastic 
material, plastic telescope tubes, seats, plastic tanks 
and, in particular, with road finishers, paving screeds, 
feeding vehicles and mixing assemblies and dosing 
assemblies, accessories thereof and components 
and spare parts therefore; all included in class 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, 02/10/2009, No. 
008592008

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/10/2009, מספר
008592008

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 89130/12/2010



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227625 מספר סימן

JUNIPER

Owners

Name: JUNIPER NETWORKS, INC.

Address: 1194 North Mathilda Avenue Sunnyvale, 
California, 94089, U.S.A.

Identification No.: 58957

(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: 41 סוג: 41

Education; providing of training; providing of training 
and educational service on interconnecting, 
establishing, managing, securing, monitoring, 
troubleshooting, operating, and accessing computer 
hardware and software, peripherals, operating 
systems, databases, local, wide, and global area 
networks, network infrastructure, web browsers, and 
electronic devices; providing online tutorial and 
training sessions in the field of computer hardware 
and software, peripherals, operating systems, 
databases, local, wide, and global area networks, 
network infrastructure, web browsers, and electronic 
devices; developing educational manuals for others 
in the field of computer hardware and software, 
peripherals, operating systems, databases, local, 
wide, and global area networks, network 
infrastructure, web browsers, and electronic devices, 
in Class 41.

חינוך; מתן הדרכה; מתן הדרכה ושירותים חינוכיים על חיבור,
הקמה, ניהול, אבטחה, ניטור, איתור וטיפול בבעיות, תפעול,
וגישה לחומרת ותוכנת מחשב, ציוד היקפי, מערכות הפעלה,
מאגרי נתונים, רשתות תקשורת מקומיות, רחבות וגלובליות,
תשתית רשת, דפדפני אינטרנט, והתקנים אלקטרוניים; מתן
הדרכה (tutorial) מקוונת ושיעורי הדרכה בתחומי חומרת

ותוכנת מחשבים, ציוד היקפי, מערכות הפעלה, מאגרי נתונים,
רשתות תקשורת, מקומיות, רחבות וגלובליות, תשתית רשת,
דפדפני אינטרנט, והתקנים אלקטרוניים; פיתוח מדריכים

חינוכיים לאחרים בתחומי חומרת ותוכנת מחשבים, ציוד היקפי,
מערכות הפעלה, מאגרי נתונים, רשתות תקשורת, מקומיות,
רחבות וגלובליות, תשתית רשת, דפדפני אינטרנט, והתקנים

אלקטרוניים; בסיווג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 89230/12/2010



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227627 מספר סימן

JUNIPER

Owners

Name: JUNIPER NETWORKS, INC.

Address: 1194 North Mathilda Avenue Sunnyvale, 
California, 94089, U.S.A.

Identification No.: 58957

(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: 37 סוג: 37

Repair; installation services; installation, 
maintenance, and repair services in the fields of 
computers, telecommunications, networking, 
communications, and network security, in 
International Class 37.

תיקון; שירותי התקנה; שירותי התקנה, תחזוקה, ותיקון
בתחומי המחשבים, טלקומוניקציה, רישות, תקשורת, ואבטחת

רשת בסיווג בינלאומי 37.

כ"ג טבת תשע"א - 89330/12/2010



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227631 מספר סימן

MANFROTTO

Owners

Name: LINO MANFROTTO + CO. s.p.a.

Address: Via Sasso Rosso, 19, Bassano del Grappa 
(Vicenza), Italy

Identification No.: 55834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; bags of any kind, sports 
bags; backpacks and small backpacks, purses and 
wallets; umbrellas, parasols and walking sticks; all 
included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו ואינן נכללות
בסוגים אחרים; תיבות ותיקי נסיעה; תיקים מכל סוג, תיקי
ספורט; תרמילים ותרמילים קטנים, ארנקי נשים וארנקים;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; 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, 03/02/2010, No. 
8854275

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/02/2010, מספר 8854275

Class: 18 סוג: 18

כ"ג טבת תשע"א - 89430/12/2010



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227632 מספר סימן

MANFROTTO

Owners

Name: LINO MANFROTTO + CO. s.p.a.

Address: Via Sasso Rosso, 19, Bassano del Grappa 
(Vicenza), Italy

Identification No.: 55834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 articles, footwear, headgear; all included in 
class 25.

פרטי 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)

European Community Trade Mark, 03/02/2010, No. 
8854275

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/02/2010, מספר 8854275

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 89530/12/2010



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227633 מספר סימן

OPTI-FREE EVERMOIST

Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Contact lens solutions; all included in class 5. תמיסות לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 89630/12/2010



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227635 מספר סימן

RAPIDFIX

Owners

Name: Boss Products USA, LLC

Address: 6470 Grand Haven Rd.,, Suite A, Norton 
Shores, MI 49441, U.S.A.

Identification No.: 801028

Michigan 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: 1 סוג: 1

Adhesives and glue for industrial purposes; all 
included in class 1.

חומרי הדבקה ודבק למטרות תעשייתיות; 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., 03/09/2009, No. 77820030 ארה"ב, 03/09/2009, מספר 77820030

Class: 1 סוג: 1

כ"ג טבת תשע"א - 89730/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227659 מספר סימן

CISCO CONNECTED GRID

Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

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

Hardware; software; computer networking 
equipment; communications equipment; 
telecommunications equipment; routers; switches; all 
included in class 9.

חמרה; תכנה; ציוד לרישות מחשבים; ציוד תקשורת; ציוד
טלקומוניקציה; נתבים; מתגים; הכל כלול בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 89830/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227660 מספר סימן

CISCO CONNECTED GRID

Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

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: 42 סוג: 42

Computer services; technical support services; 
computer and network design services; customer 
support services; software as a service (SaaS) 
services; computer consultation services; computer 
security services; all included in class 42.

שירותי מחשב; שירותי תמיכה תכנית; שירותי עיצוב מחשב
ורשת; שירותי תמיכת לקוחות; שירותי תכנה כשירות; שירותי
ייעוץ מחשב; שירותי אבטחת מחשב; הכל כלול בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 89930/12/2010



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227677 מספר סימן

ZIPPI

Ownersבעלים

Name: DEXCEL PHARMA TECHNOLOGIES LTD. שם: דקסל פרמה טכנולוגיות בע"מ

Address: P.O. Box 50, Or Akiva, 30650, Israel כתובת : ת.ד. 50, אור עקיבא, 30650, ישראל

Identification No.: 52884מספר זיהוי: 52884

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 
antacid, heartburn and gastric ulcers; included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בחומציות הקיבה, בצרבת ובכיב
עיכולי; הכלולים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 90030/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227687 מספר סימן

ARIANESPACE

Owners

Name: ARIANESPACE

Address: Boulevard de l'Europe, 91000 EVRY, France

Identification No.: 800219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Construction of permanent structures, shipbuilding, 
repair of spacecraft; installation of spacecraft; public 
works; rural works; drilling of wells; rental of tools and 
construction equipment, rental of bulldozers and tree 
uprooting equipment; maintenance or cleaning of 
buildings, premises and floors (resurfacing and 
repointing of facades, disinfecting, rat exterminating); 
maintenance or cleaning of various articles 
(laundering); retreading or vulcanisation of tyres; 
services relating to the repair of satellites in orbit and 
to their return to earth; shoe repair; all included in 
class 37.

בנייה של מבנים קבועים, בניית ספינות, תיקון חלליות; התקנת
חלליות; עבודות ציבוריות; עבודות כפריות; קידוח בארות;
השכרת כלים וציוד בנייה, השכרת בולדוזרים וציוד עקירת

עצים; תחזוקה או ניקוי בניינים, אתרים ורצפות (יישור מחדש
וטיוח מחדש של חזיתות, חיטוי, השמדת עכברושים); תחזוקה
או ניקוי של פריטים שונים (כיבוס); חידוש או גיפור צמיגים;

שירותים הקשורים לתיקון לוויינים הנמצאים במסלול ולחזרתם
לכדור הארץ; תיקון נעליים; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 90130/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227688 מספר סימן

ARIANESPACE

Owners

Name: ARIANESPACE

Address: Boulevard de l'Europe, 91000 EVRY, France

Identification No.: 800219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; newspaper delivery; water supply and 
electricity distribution; transshipment services; marine 
towing, unloading cargo, refloating of ships; storage, 
safekeeping of clothing; refrigerator rental; rental of 
garages; booking of seats for travel; services relating 
to the launching and recovery of satellites; services 
of launching and recovery of satellites and rockets; 
all included in class 39.

הובלה; אריזה ואחסון של סחורות; סידור נסיעות; משלוח
עיתונים; אספקת מים והפצת חשמל; שירותי שטעון; גרירה

ימית, פריקת מטען, השטה מחדש של ספינות; אחסון, שמירה
של בגדים; השכרת מקררים; השכרת מוסכים; הזמנה מראש
של מקומות ישיבה לנסיעות; שירותים הקשורים לשיגור והשבה

של לוויינים; שירותי שיגור והשבה של לוויינים ורקטות;
הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 90230/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227690 מספר סימן

ARIANESPACE

Owners

Name: ARIANESPACE

Address: Boulevard de l'Europe, 91000 EVRY, France

Identification No.: 800219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and industrial research in the space field; 
computer programming; engineering, professional 
consultancy in the scientific, technical and 
technological fields relating to space operations and 
their applications, and drafting, non-business; 
engineering work (not for construction); geological 
prospecting relating to space operations and their 
applications; material testing; leasing access to data 
transmission or computerized databases and to 
computer database servers; all included in class 42.

מחקר מדעי ותעשייתי בתחום החלל; תכנות מחשב; הנדסה,
יעוץ מקצועי בתחומים המדעיים, הטכניים והטכנולוגיים

הקשורים לפעולות בחלל ויישומים שלהם, ורישום, לא-עסקי;
עבודת הנדסה (לא לבנייה); חיפוש גיאולוגי של מחצבים
הקשור לפעולות בחלל ויישומים שלהם; בדיקת חומרים;

החכרת גישה להעברת נתונים או בסיסי נתונים ממוחשבים
ולשרתי בסיס נתונים של מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 90330/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227695 מספר סימן

SEQUOIA CAPITAL THE OWNER'S CODE

Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

Address: Menlo Park, California, U.S.A.

Identification No.: 60707

(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: 36 סוג: 36

Venture capital funding services; private equity fund 
investment services; hedge fund investment services; 
real estate investment services; management of 
investment funds; all included in class 36.

שירותי קרן הון סיכון; שירותי השקעות של מניות פרטיות;
שירותי הגבלת קרן; השקעות נדל"ן; ניהול של קרנות השקעה;

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., 11/09/2009, No. 77/825,188 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,188

Class: 36 סוג: 36

כ"ג טבת תשע"א - 90430/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227696 מספר סימן

SEQUOIA CAPITAL THE OWNER'S CODE

Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

Address: Menlo Park, California, U.S.A.

Identification No.: 60707

(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: 42 סוג: 42

Technology consultation and research in the fields of 
computer hardware, computer software, networking, 
telecommunications, e-commerce, content 
distribution, financial services, health care, energy, 
clean technology and outsourcing; all included in 
class 42.

יעוץ טכנולוגי ומחקר בתחומים של חומרת מחשב, תוכנת
מחשב, רישות, טלקומוניקציה, מסחר אלקטרוני, הפצת תוכן,
שירותים פיננסיים, טיפוח בריאות, אנרגיה, טכנולוגיה נקייה

ומיקור חוץ; 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., 11/09/2009, No. 77/825,188 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,188

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 90530/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227697 מספר סימן

SEQUOIA CAPITAL THE FOUNDER'S CODE

Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

Address: Menlo Park, California, U.S.A.

Identification No.: 60707

(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: 42 סוג: 42

Technology consultation and research in the fields of 
computer hardware, computer software, networking, 
telecommunications, e-commerce, content 
distribution, financial services, health care, energy, 
clean technology and outsourcing; all included in 
class 42.

יעוץ טכנולוגי ומחקר בתחומים של חומרת מחשב, תוכנת
מחשב, רישות, טלקומוניקציה, מסחר אלקטרוני, הפצת תוכן,
שירותים פיננסיים, טיפוח בריאות, אנרגיה, טכנולוגיה נקייה

ומיקור חוץ; 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., 11/09/2009, No. 77/825,200 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,200

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 90630/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227698 מספר סימן

SEQUOIA CAPITAL THE FOUNDER'S CODE

Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

Address: Menlo Park, California, U.S.A.

Identification No.: 60707

(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: 35 סוג: 35

Business consultation; business acquisitions and 
merger consultation; business management 
consultation; business planning consultation; 
business organizational consultation; business 
operations consultation; business recruiting 
consultation; business marketing consultation; all 
included in class 35.

יעוץ עסקי; יעוץ לרכישות עסקיות ומיזוגים; יעוץ לניהול עסקי;
יעוץ תכנון עסקי; יעוץ  ארגוני עסקי; יעוץ מבצעים עסקיים; יעוץ

לגיוס עסקי; יעוץ לשיווק עסקי; 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., 11/09/2009, No. 77/825,200 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,200

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 90730/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227699 מספר סימן

SEQUOIA CAPITAL THE OWNER'S CODE

Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

Address: Menlo Park, California, U.S.A.

Identification No.: 60707

(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: 35 סוג: 35

Business consultation; business acquisitions and 
merger consultation; business management 
consultation; business planning consultation; 
business organizational consultation; business 
operations consultation; business recruiting 
consultation; business marketing consultation; all 
included in class 35.

יעוץ עסקי; יעוץ לרכישות עסקיות ומיזוגים; יעוץ לניהול עסקי;
יעוץ תכנון עסקי; יעוץ  ארגוני עסקי; יעוץ מבצעים עסקיים; יעוץ

לגיוס עסקי; יעוץ לשיווק עסקי; 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., 11/09/2009, No. 77/825,188 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,188

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 90830/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227700 מספר סימן

SEQUOIA CAPITAL THE FOUNDER'S CODE

Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

Address: Menlo Park, California, U.S.A.

Identification No.: 60707

(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: 36 סוג: 36

Venture capital funding services; private equity fund 
investment services; hedge fund investment services; 
real estate investment services; management of 
investment funds; all included in class 36.

שירותי קרן הון סיכון; שירותי השקעות של מניות פרטיות;
שירותי הגבלת קרן; השקעות נדל"ן; ניהול של קרנות השקעה;

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., 11/09/2009, No. 77/825,200 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,200

Class: 36 סוג: 36

כ"ג טבת תשע"א - 90930/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227703 מספר סימן

טפטפים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

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

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

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, liquid soaps; hair lotions, shampoo and 
conditioner; body creams and emulsions; 
preparations for hair and body care; sun protection 
products; deodorants, anti- perspiration products; 
cosmetics; perfumes; essential oils; dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים, אל-סבונים; תרחיצים לשיער, שמפו ומרכך; קרמים
ותחליבים לגוף; תכשירים לטיפול וטיפוח השיער והגוף;
תכשירים להגנה מפני השמש; דאודורנטים, תכשירים נגד
זיעה; תכשירי קוסמטיקה; בשמים; שמנים אתריים; משחות

שיניים; הכלולים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 91030/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227705 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

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

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

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, liquid soaps; hair lotions, shampoo and 
conditioner; body creams and emulsions; 
preparations for hair and body care; sun protection 
products; deodorants, anti- perspiration products; 
cosmetics; perfumes; essential oils; dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים, אל-סבונים; תרחיצים לשיער, שמפו ומרכך; קרמים
ותחליבים לגוף; תכשירים לטיפול וטיפוח השיער והגוף;
תכשירים להגנה מפני השמש; דאודורנטים, תכשירים נגד
זיעה; תכשירי קוסמטיקה; בשמים; שמנים אתריים; משחות

שיניים; הכלולים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 91130/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227709 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

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

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

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, liquid soaps; hair lotions, shampoo and 
conditioner; body creams and emulsions; 
preparations for hair and body care; sun protection 
products; deodorants, anti- perspiration products; 
cosmetics; perfumes; essential oils; dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים, אל-סבונים; תרחיצים לשיער, שמפו ומרכך; קרמים
ותחליבים לגוף; תכשירים לטיפול וטיפוח השיער והגוף;
תכשירים להגנה מפני השמש; דאודורנטים, תכשירים נגד
זיעה; תכשירי קוסמטיקה; בשמים; שמנים אתריים; משחות

שיניים; הכלולים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 91230/12/2010



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227712 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Online Communication Services LTD שם: שירותי תקשורת מקוונת בע"מ

Address: 20A Oskar Schindler St, Bat-Yam, Israel כתובת : רח' אוסקר שינדלר 20א, בת ים, ישראל

Identification No.: 513337378מספר זיהוי: 513337378

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gootfried, Wasercug & Co., Advs.

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

שם: גוטפריד, וסרצוג ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Proviiding servcies and information in the fields of 
social introductions and matchmaking, including 
using computerized databases and/or the Internet; all 
included in class 45.

אספקת שירותים ומידע בתחומי ההיכרויות והזוגיות לרבות
באמצעות מאגרי נתונים ממוחשבים ו/או רשת האינטרנט;

הנככלים כולם בסוג 45.

כ"ג טבת תשע"א - 91330/12/2010



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227713 מספר סימן

ZIPPITAB

Ownersבעלים

Name: DEXCEL PHARMA TECHNOLOGIES LTD. שם: דקסל פרמה טכנולוגיות בע"מ

Address:  .ישראל30650, אור עקיבא, 50ת.ד , כתובת : ת.ד. 50, אור עקיבא, 30650, ישראל

Identification No.: 52884מספר זיהוי: 52884

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 
antacid, heartburn and gastric ulcers; included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בחומציות הקיבה, בצרבת ובכיב
עיכולי; הכלולים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 91430/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227715 מספר סימן

MANCHESTER UNITED

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; broadcasting; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; 
data transmission and data broadcasting; cellular 
telephone communication services; cable, satellite 
and terrestrial broadcasting services; 
communications by fibre optic networks; 
broadcasting via the Internet and other computer and 
communication networks; webcasting services; 
broadcasting, transmission, reception and other 
dissemination of text, messages, information, data, 
sound and images; transmission of radio and 
television programmes, text, messages, information, 
data, sound and images via communication and 
computer networks; computer aided transmission of 
information, text, sounds, messages, images, data 
and radio television programmes; broadcasting and 
transmission of digital information by means of cable, 
wire or fibre; receiving and exchanging of 
information, text, sounds, images, data and 
messages; electronic mail services; interactive video 
text services; news information and news agency 
services; message sending; communications by 
and/or between computers and computer terminals 
and computer networks; communications for access 
to databases and computer networks; communication 
services for access to information, sound, images, 
text and data via communication and computer 
networks; gateway services for access to a 
communications or computer network; retrieval, 
provision and display of information from a computer 
stored databank; electronic display of information, 
text, images, messages and data; on line 
communication services; provision of discussion 
forums and chat room services; information, advisory 
and consultancy services relating to all of the 
aforesaid services.; all included in class 38.

טלקומוניקציות; שידור; שידור ותמסורת תוכניות רדיו וטלוויזיה;
תמסורת נתונים ושידור נתונים; שירותי תקשורת טלפון
סלולארי; שירותי שידור בכבלים, לווין ויבשתי; תקשורת

באמצעות רשתות סיבים אופטיים; שידור באמצעות האינטרנט
ורשתות מחשב ותקשורת אחרות; שירותי ליהוק רשת [ווב

קסטינג]; שידור, תמסורת, קליטה והפצה של טקסט, הודעות,
מידע, נתונים, קול ותמונות; תמסורת של תוכניות רדיו
וטלוויזיה, טקסט, הודעות, מידע, נתונים, קול ותמונות

באמצעות רשתות תקשורת ומחשב; תמסורת של מידע, טקסט,
קולות, הודעות, תמונות, נתונים ותוכניות רדיו וטלוויזיה בסיוע
מחשב; שידור ותמסורת של מידע דיגיטלי באמצעות כבל, חוט
או סיב; קבלה והחלפה של מידע, טקסט, קולות, תמונות,

נתונים והודעות; שרותי דואר אלקטרוני; שירותי וידיאו טקסט
אינטראקטיביים; שירותי מידע חדשות וסוכנות חדשות; שליחת
הודעות; התקשרויות באמצעות ו/או בין מחשבים ומסופי מחשב

ורשתות מחשב; התקשרויות לצורך גישה למאגרי מידע
ורשתות מחשב; שירותי תקשורת לצורך גישה למידע, קול,
תמונות, טקסט ונתונים באמצעות תקשורת ורשתות מחשב;
שירותי שער לצורך גישה לרשת תקשורת או לרשת מחשב;
אחזור, אספקה והצגה של מידע המאוחסן במאגר מידע

במחשב; תצוגה אלקטרונית של מידע, טקסט, תמונות, הודעות
ונתונים; שירותי תקשורת מקוונים; אספקה של פורומי דיון
ושירותי חדר צ'ט; מידע, שירותי מייעץ ויעוץ הנוגעים לכל

השירותים האמורים לעיל; כולם נכללים בסוג 38

כ"ג טבת תשע"א - 91530/12/2010



Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

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 words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו- UNITED  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ג טבת תשע"א - 91630/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227716 מספר סימן

MANCHESTER UNITED

Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

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 words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו- UNITED  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising via the 
Internet; provision of advertising space; provision of 
space on web sites for advertising goods and 
services; organisation, arrangement and conducting 
of exhibitions, events and conferences for 
commercial or advertising purposes; organisation of 
private draws for promotional and advertising 
purposes; operation and supervision of membership 
schemes; promotional activities relating to loyalty 
award schemes, incentive award schemes and 
frequent buyer programmes; organisation, operation 
and supervision of incentive and loyalty schemes and 
frequent buyer programmes; retail services; 
information, advisory and consultancy services in 
relation to all of the aforesaid; all included in class 35.

פרסום; תפעול עסקי; ניהול עסקי; פונקציות משרד; פרסום
באמצעות האינטרנט; אספקת מרחבי פרסום; אספקת מרחבים
באתרי אינטרנט עבור פרסום סחורות ושירותים; ארגון, סידור
וניהול תערוכות, אירועים וכנסים למטרות מסחריות או פרסום;
ארגון של הגרלות פרטיות למטרות קידום ופרסום; הפעלה

ובקרה של תוכניות חברות; פעילויות קידום הנוגעות לתוכניות
פרסי נאמנות, תוכניות פרסי תמריצים ותוכניות קונה מתמיד;
ארגון, הפעלה ובקרה של תוכניות תמריץ ונאמנות ותוכניות
קונה מתמיד; שירותי קמעונות; מידע, שירותי מייעץ ויעוץ

הנוגעים לכל האמור לעיל; כולם נכללים בסוג  35.

כ"ג טבת תשע"א - 91730/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227717 מספר סימן

MANCHESTER UNITED

Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

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 words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו- UNITED  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games; toys and playthings; party novelty hats; 
shinguards; gloves for games; balloons; balls; 
sporting articles (other than clothing); playing balls; 
footballs; teddy bears; playing cards; decorations for 
Christmas trees; Christmas crackers; synthetic 
Christmas trees and stands; cups for dice; darts; 
dice; dolls and dolls' clothes; dolls' beds; dolls' 
houses and rooms; tables for indoor football; golf 
bags and gloves; jokes and novelties; spinning tops; 
kites; knee guards and protective padding; marbles; 
marionettes and puppets; skis; slides; surfboards; 
skateboards; snowboards; skittles; sleighs; masks; 
mobiles; rattles; roller skates; in-line skates; 
bodybuilding apparatus; exercise apparatus; confetti; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; all 
included in class 28.

משחקים; צעצועים  ודברי משחק בהם; כובעי שעשועים
למסיבות; מגני שוקיים; כפפות למשחקים; בלונים; דברי ספורט
(למעט בגדים); כדורי משחק; כדורי-רגל; דובונים; קלפי משחק;
קישוטים לעצי חג המולד; בון-בונים לחג המולד; עצי חג המולד
סינטטיים ומעמדים; גביעים לקוביות; שיכים; קוביות; בובות
ובגדי בובות; מיטות לבובות; בתים וחדרים לבובות; שולחנות

לכדורגל ביתי; תיקי גולף וכפפות; חידודים ושעשועים;
סביבונים; עפיפונים; בירכיות וריפוד מגן; גולות; מריונטות
ובובות-יד; מגלשיים; מגלשות; מגררות גלים; סקטבורדים;
סנובורדים; יתדות; מגררות; מסכות; מובילים; רעשנים;

מחליקים; רולרבליידים; התקני שרירנים; התקני התעמלות;
קונפטי; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין האמורים; כולם

נכללים בסוג  28.

כ"ג טבת תשע"א - 91830/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227718 מספר סימן

MANCHESTER UNITED

Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

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 words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו- UNITED  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Articles included in Class 18 made of leather or of 
imitation leather; suitcases, trunks and travelling 
bags; school bags and satchels; back packs and 
beach bags; umbrellas and umbrella covers; duffel 
bags, boot bags, holdalls, wallets and bags; key 
cases and cases; purses; boxes; pouches; credit 
card holders; cheque book holders; walking canes 
and sticks; attache cases and brief cases; bands and 
straps of leather; leather shoe and boot linings; 
collars and covers for animals; leather trimmings; 
laces, leads and leashes; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 18.

טובין בסוג 18 העשויים מעור או מחיקויי עור; מזוודות, תיבות
ותיקי נסיעות; תיקי בית ספר וילקוטים ; תיקי גב ותיקי חוף;

מטריות וכיסויי מטריות; תרמילי הזווד, תיקי מגפיים, תרמילים,
ארנקים ותיקים; נרתיקים למפתחות ונרתיקים; ארנקי נשים ;
ארגזים; פאוצ'ים; מחזיקי כרטיס אשראי; מחזיקי פנקס צ'קים;
מטות ומקלות הליכה; תיקי מסמכים ומזוודות מסמכים; חגורות
ורצועות מעור; רפידות מעור עבור נעליים ומגפיים; קולרים
וכיסויים לחיות; קישוטים מעור; שרוכים, מושכות ואפסרים;

חלקים ואביזרים לכל הטובין האמורים; כולם נכללים בסוג  18.

כ"ג טבת תשע"א - 91930/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227719 מספר סימן

MANCHESTER UNITED

Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

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 words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו- UNITED  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of outer clothing; articles of sports clothing; 
leisurewear; articles of underclothing; lingerie; 
hosiery; footwear being articles of clothing; headgear 
(for wear); shirts; boots; underwear; coats; overalls; 
collar protectors and collars; ear muffs; football boots 
and shoes; fittings of metal for boots and shoes; 
shorts; T-shirts; socks; sweaters; caps; hats; scarves; 
jackets; dressing gowns; pyjamas; sandals; slippers; 
footwear; boxer shorts; beach clothes and shoes; 
baby boots; diapers and bibs; romper suits; baby 
pants and sleep suits; dungarees; braces; belts and 
berets; wrist bands; track suits; ties; cravats; aprons; 
bathrobes; bathing caps and suits; bathing trunks; 
galoshes; garters; gloves and mittens; headbands; 
boots; jackets; jerseys; jumpers and knitwear; 
leggings; clothes linings; parkas; shawls; singlets; 
skirts; vests; visors; waistcoats; waterproof clothing; 
belts.; all included in class 25.

צרכי הלבשה חיצוני; צרכי ביגוד ספורט; בגדי פנאי; צרכי
הלבשה תחתונה; לבנים; גרביים; דברי הנעלה שהם צרכי
הלבשה; כיסויי ראש (להלבשה); חולצות; מגפיים; תחתונים;
מעילים; סרבלים; מגני צווארון וצווארונים; כיסויים לאוזניים;
מגפי ונעלי כדורגל; אביזרים עשויים ממתכת עבור מגפיים
ונעליים; מכנסיי קצרים; חולצות טי; גרביים; סוודרים; כיפות;
כובעים; צעיפים; מקטורנים; חלוקים; פיג'מות; סנדלים; נעלי
בית; הנעלה; תחתוני בוקסר; לבוש והנעלה לחוף; נעלוני סרוג
לתינוק; חיתולים וסינורי תינוק; חליפות מצרפת; מכנסי תינוק
וחליפות לשינה; דנגריס; כתפות; חגורות וכומתות; רצועות ליד;
חליפות אימונים; עניבות; מטפחות-צוואר;  סינורים; חלוקי
רחצה; כובעים וחליפות רחצה; מכנסי-ים; ערדליים; ביריות;
כפפות וכסיות; סרטים לראש; מגפיים; ז'קטים; אריגי ג'רסי;
סוודרים ובגדי סריג; חותלות; בטנות לבגדים; מעילי פרקה;

רדידים; גופיות; חצאיות; אפודות; מצחיות; וסטים; בגדים אטומי
מים; אבנטים; כולם נכללים בסוג  25.

כ"ג טבת תשע"א - 92030/12/2010



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227723 מספר סימן

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 טבת תשע"א - 92130/12/2010



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227724 מספר סימן

TRIATHLON

Owners

Name: Adolf Wurth GmbH & Co.

Address: Reinhold-Wurth Strasse 12-17, Kunzelsau, 
74653, Germany

Identification No.: 70419

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bard, Hefetz & Co.

Address: 12 Sirkin St., Kfar Saba, 44421, Israel

שם: ברד, חפץ ושות', עו"ד

כתובת : סירקין 12א, כפר סבא, 44421, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants, fuel and mineral oil; all inlcuded in class 
4.

חומרי סיכה, דלק ושמן מינרלי; הנכללים בסוג 4.

כ"ג טבת תשע"א - 92230/12/2010



Application Date 22/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227725 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: MANHATTAN BED AND MATTRESS 
FACTORIES LTD.

שם: מנהטן חרושת מזרונים ומיטות בע"מ

Address: Moshav Batzan, 60946, Israel כתובת : מושב ביצרון, 60946, ישראל

Identification No.: 44336מספר זיהוי: 44336

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Beds, matress and sofas; all included in class 20. מיטות, מזרונים וספות; הנכללים בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 92330/12/2010



Application Date 22/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227726 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SAHUT LTD. שם: סחוט בע"מ

Address: 9/1 Mark Shagal St., Tel Aviv, c/o Ben Moshe, 
Israel

כתובת : רח' מארק שאגל 9/1, תל אביב, אצל בן משה, ישראל

Identification No.: 512905977מספר זיהוי: 512905977

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב, 64921, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Chain of stores for the sale of a variety of 
convenience goods including foods, drinks, pastries, 
sweets, snacks, ice cream, cigarettes, cleaning 
products and cosmetics; all included in class 35.

רשת חנויות לממכר מוצרי נוחות שונים לרבות מוצרי מזון,
משקאות, מוצרי מאפה, ממתקים, חטיפי גלידות, סיגריות,

מוצרי קוסמטיקה וניקוי; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 92430/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227729 מספר סימן

THE GREENSHEET

Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

Address: Menlo Park, California, U.S.A.

Identification No.: 60707

(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: 41 סוג: 41

Electronic newsletters delivered by e-mail in the field 
of company news and news of investments; all 
included in class 41.

עיתונים אלקטרוניים הנשלחים באמצעות דואר אלקטרוני
בתחום של חדשות חברה וחדשות על השקעות; 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., 11/09/2009, No. 77/825,231 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,231

Class: 41 סוג: 41

כ"ג טבת תשע"א - 92530/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227730 מספר סימן

THE GREENSHEET

Owners

Name: Sequoia Capital Operations, LLC

Address: Menlo Park, California, U.S.A.

Identification No.: 60707

(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: 16 סוג: 16

Newsletters featuring company news and news of 
investments; all included in class 16.

עיתונים המציגים חדשות חברה וחדשות על השקעות; 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., 11/09/2009, No. 77/825,231 ארה"ב, 11/09/2009, מספר 77/825,231

Class: 16 סוג: 16

כ"ג טבת תשע"א - 92630/12/2010



Application Date 22/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227733 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Michael Turgeman שם: תורג'מן מיכאל

Address: 1/22 Anusay Mishad St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' אנוסי משה"ד 1/22, ירושלים, ישראל

Identification No.: 59778993מספר זיהוי: 59778993

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport and storing equipment; all included in class 
39.

הובלה ואחסנת ציוד; הנכללים בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 92730/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227734 מספר סימן

VINTAGE INVESTMENT PARTNERS

Ownersבעלים

Name: Vintage Ventures Management Ltd. שם: וינטג' וונצ'רס מנאג'מנט בע"מ

Address: 16 Abba Even Street, Herzelia, 46733, Israel כתובת : רחוב אבא אבן 16, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 513228858מספר זיהוי: 513228858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נ.י.פ, קומה 19 רחוב יצחק שדה 17, תל אביב,
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Finanacial management; investment advisory; fund 
investment and gatekeeping, namely, management 
of privat e funds and consultation in the field of 
alternative assets; all included in class 36.

ניהול פיננסי; ייעוץ בהשקעות; השקעה בקרנות ושירותי שמירת
סף לצורך כך, לאמור - ניהול קרנות הון פרטיות וייעוץ בתחום

נכסים אלטרנטיביים; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 92830/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227735 מספר סימן

עמל

Ownersבעלים

Name: Reshet Amal 1 :Ltd. שם: רשת עמל 1 בע"מ

Address: 15 Kehilat Keiv St., P.O.B. 24104, Tel Aviv, 
69410, Israel

כתובת : רחוב קהילת קייב 15, ת.ד. 24104, תל אביב, 69410,
ישראל

Identification No.: 513705699מספר זיהוי: 513705699

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Karmon, Adv.

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

שם: עמית קרמון, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, קומה 12 דרך מנחם בגין 23, תל אביב,
66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, training servicces, tutoring; 
education institute, education, professional training; 
all included in class 41.

שירותי חינוך, שירותי לימוד, הקניית השכלה, מוסדות לימוד,
חינוך, הכשרה והכשרה מקצועית; הנכללים בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 92930/12/2010



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227737 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Reshet Amal 1 :Ltd. שם: רשת עמל 1 בע"מ

Address: 15 Kehilat Keiv St., P.O.B. 24104, Tel Aviv, 
69410, Israel

כתובת : רחוב קהילת קייב 15, ת.ד. 24104, תל אביב, 69410,
ישראל

Identification No.: 513705699מספר זיהוי: 513705699

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Karmon, Adv.

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

שם: עמית קרמון, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, קומה 12 דרך מנחם בגין 23, תל אביב,
66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, training servicces, tutoring; 
education institute, education, professional training; 
all included in class 41.

שירותי חינוך, שירותי לימוד, הקניית השכלה, מוסדות לימוד,
חינוך, הכשרה והכשרה מקצועית; הנכללים בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 93030/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227738 מספר סימן

סנטור

Ownersבעלים

Name: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

Address: P.O.B. 60, Beer Sheva, 84100, Israel כתובת : ת.ד. 60, באר שבע, 84100, ישראל

Identification No.: 520023961מספר זיהוי: 520023961

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makhteshim Chemical Works Ltd.

Address: Patents Department, P.O.B. 298, Air Port City, 
Arava Building, 70151, Israel

שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

כתובת : מחלקת הקניין הרוחני, ת.ד. 298, קריית שדה התעופה,
בניין ערבה, 70151, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides; included in class 5. קוטלי חרקים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 93130/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227740 מספר סימן

Owners

Name: Itochu Plastics Pte., Ltd.

Address: 9 Raffles Place, #41-01 Republic Plaza, 
048619, Singapore

Identification No.: 801035

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Bags of plastics for packaging and wrapping; bags of 
paper for  packaging   and   wrapping;   sealable   
plastic   bags  for  wrapping purposes; shopping 
(carrier) bags of plastic; plastic film for wrapping or 
packaging; cling film; films for wrapping foodstuffs; 
plastic in sheet forms for wrapping or packaging; 
bags of paper or plastics in the form of pouches;  
laminating films (stationery); sachets of plastic for 
use as packaging materials; plastic labels; rolls of 
plastic film for wrapping or packaging; all included in 
Class 16.

שקיות פלסטיק לאריזה ועטיפה; שקיות נייר לאריזה ועטיפה;
שקיות פלסטיק אטימות למטרות עטיפה; שקיות קניות (נשיאה)
מפלסטיק; סרט פלסטיק לעטיפה או אריזה; סרט נצמד; סרטים
לעטיפת מאכלים; פלסטיק בצורת דפים לעטיפה או אריזה;
שקיות נייר או פלסטיק בצורת כיסים; סרטי למינציה (נייר
מכתבים); שקיקי פלסטיק לשימוש כחומרי אריזה; תוויות

פלסטיק; גלילי סרט פלסטיק לעטיפה או אריזה; הכל כלול בסוג
.16

כ"ג טבת תשע"א - 93230/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227741 מספר סימן

Owners

Name: Itochu Plastics Pte., Ltd.

Address: 9 Raffles Place, #41-01 Republic Plaza, 
048619, Singapore

Identification No.: 801035

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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: 22 סוג: 22

Bags (sacks) made of synthetic plastics material for 
bulk storage; packaging bags (sacks) of plastic for 
bulk storage; bags [sacks] for the transport and 
storage of materials in bulk; bands, not of metal, for 
wrapping or binding; all included in class 22.

שקיות (שקים) עשויות מחומר פלסטיק סינתטי לאחסון בקנה
מידה גדולה; שקיות (שקי) אריזה מפלסטיק לאחסון בקנה

מידה גדולה; שקיות [שקים] להובלה ואחסון של חומרים בקנה
מידה גדולה; פסים, לא ממתכת, לעטיפה או קשירה; הכל כלול

הסוג 22.

כ"ג טבת תשע"א - 93330/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227752 מספר סימן

NYOU

Ownersבעלים

Name: Inter Jeans Ltd. שם: אינטר ג'ינס בע"מ

Address:  כתובת : רחוב המכתש 6 אזור התעשיה, חולון, ישראל אזור התעשיה, חולון, ישראל6רחוב המכתש

Identification No.: 513874057מספר זיהוי: 513874057

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Grundstein, Adv.

Address: Moshe Aviv Tower, 7 Jabotinsky St.t., Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: אלי גרונדשטיין, עו"ד

כתובת : מגדל משה אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Apparel, footwear, caps; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 93430/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227755 מספר סימן

NYOU

Ownersבעלים

Name: Inter Jeans Ltd. שם: אינטר ג'ינס בע"מ

Address: 6 Hamachtesh St., Industrial Zone, Holon, Israel כתובת : רחוב המכתש 6 אזור התעשיה, חולון, ישראל

Identification No.: 513874057מספר זיהוי: 513874057

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Grundstein, Adv.

Address: Moshe Aviv Tower, 7 Jabotinsky St.t., Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: אלי גרונדשטיין, עו"ד

כתובת : מגדל משה אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Apparel, footwear, caps; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 93530/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227756 מספר סימן

אופטי-פרי אוור מויסט

Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Contact lens solutions; all included in class 5. תמיסות לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 93630/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227758 מספר סימן

LEA DE VALLFORMOSA

Owners

Name: MASIA VALLFORMOSA, S.L.

Address: La Sala, 45, 08735 VILOBI DEL PENEDES, 
Barcelona, Spain

Identification No.: 801036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

European Community Trade Mark, 27/01/2010, No. 
8837213

איחוד האירופי לסימני מסחר, 27/01/2010, מספר 8837213

Class: 33 סוג: 33

כ"ג טבת תשע"א - 93730/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227761 מספר סימן

OOPSS

Ownersבעלים

Name: ULTRAS BRAND LTD שם: אלטראס ברנד בע"מ

Address: 10 Ein Ha-Kore st., Tel Aviv, Israel כתובת : עין הקורא  10, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514362466מספר זיהוי: 514362466

חברה בערבון מוגבל

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

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ג טבת תשע"א - 93830/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227763 מספר סימן

Owners

Name: COFRA S.R.L.

Address: Via dell'Euro 53-57-59, Barletta, 70051, Italy

Identification No.: 70870

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

Safety footwear; footwear against injuries, namely 
against fire, chemical agents, radiations; safety boots 
and shoes; fireproof overalls and clothing for 
protection against accidents, irradiation infectious 
agents, radiations and fire; workmen's protective face 
shields; protective masks; protective glasses; 
protective visors; anti-glare glasses; anti-glare visors; 
protective helmets; gloves for protection against 
accidents; asbestos gloves for protection against 
accidents; gloves for protection against X-rays for 
industrial purposes; fall protection equipment for fall 
restraint and fall arrest, namely, bars, anchors, 
harnesses, lines, lanyards, carabiners and 
anchorage connectors; ear plugs; protective ear 
muffs; respiratory masks for non-medical purposes; 
filters for respiratory masks; knee pads for workers; 
glasses; sunglasses; goggles; fire extinguishers; 
optical, signaling, checking (supervision), life-saving 
apparatus and instruments; fire-extinguishing 
apparatus; all included in class 9.

דברי הנעלה בטיחותיים, דברי הנעלה כנגד פציעות, דהיינו
כנגד אש, מגיבים כימיים, קרינות; מגפיים ונעליים בטיחותיים;
שכמיות וביגוד חסיני אש עבור הגנה כנגד תאונות, הקרנות,
מגיבים זיהומיים, קרינות ואש; מגיני פנים להגנת עובדים;

מסכות הגנה; משקפי הגנה; תריסי שריון מגנים; משקפיים כנגד
סינוור; תריסי שריון כנגד סינוור; קסדות הגנה; כפפות עבור

הגנה בפני תאונות; כפפות אסבסט להגנה בפני תאונות; כפפות
להגנה בפני קרני רנטגן לשימושים תעשייתיים; ציוד הגנה בפני

נפילה עבור בלימת נפילה ועצירת נפילה, דהיינו, מוטות,
עוגנים, רתמות, חוטי משיכה, חבלי הידוק, אנקולי תפיסה
ומחברי עוגן; פקקי אוזן; כיסויי הגנה לאוזן; מסכות נשימה
למטרות שאינן רפואיות; מסננים עבור מסכות נשימה; כריות
ברך עבור עובדים; משקפיים, משקפי שמש, משקפי ראיה;

תרכובות כיבוי אש; התקנים ומכשירים המשמשים באופטיקה,
בדיקה (פיקוח), הצלת חיים; התקני כיבוי אש; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 93930/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227766 מספר סימן

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

Nutritional preparations, namely, infant formula and 
formula for children; all included in class 5.

תכשירים תזונתיים, שהם פורמולה לתינוקות ופורמולה לילדים;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 94030/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227767 מספר סימן

EARLYSHIELD

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

Infant formula; all included in class 5. פורמולה לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 94130/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227768 מספר סימן

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

Nutritional preparations, namely, infant formula and 
formula for children; all included in class 5.

תכשירים תזונתיים, שהם פורמולה לתינוקות ופורמולה לילדים;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 94230/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227769 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

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

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

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, liquid soaps; hair lotions, shampoo and 
conditioner; body creams and emulsions; 
preparations for hair and body care; sun protection 
products; deodorants, anti- perspiration products; 
cosmetics; perfumes; essential oils; dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים, אל-סבונים; תרחיצים לשיער, שמפו ומרכך; קרמים
ותחליבים לגוף; תכשירים לטיפול וטיפוח השיער והגוף;
תכשירים להגנה מפני השמש; דאודורנטים, תכשירים נגד
זיעה; תכשירי קוסמטיקה; בשמים; שמנים אתריים; משחות

שיניים; הכלולים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 94330/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227773 מספר סימן

TAFTAPIM

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

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

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

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, liquid soaps; hair lotions, shampoo and 
conditioner; body creams and emulsions; 
preparations for hair and body care; sun protection 
products; deodorants, anti- perspiration products; 
cosmetics; perfumes; essential oils; dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים, אל-סבונים; תרחיצים לשיער, שמפו ומרכך; קרמים
ותחליבים לגוף; תכשירים לטיפול וטיפוח השיער והגוף;
תכשירים להגנה מפני השמש; דאודורנטים, תכשירים נגד
זיעה; תכשירי קוסמטיקה; בשמים; שמנים אתריים; משחות

שיניים; הכלולים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 94430/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227776 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

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

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

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, liquid soaps; hair lotions, shampoo and 
conditioner; body creams and emulsions; 
preparations for hair and body care; sun protection 
products; deodorants, anti- perspiration products; 
cosmetics; perfumes; essential oils; dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים, אל-סבונים; תרחיצים לשיער, שמפו ומרכך; קרמים
ותחליבים לגוף; תכשירים לטיפול וטיפוח השיער והגוף;
תכשירים להגנה מפני השמש; דאודורנטים, תכשירים נגד
זיעה; תכשירי קוסמטיקה; בשמים; שמנים אתריים; משחות

שיניים; הכלולים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 94530/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227778 מספר סימן

LA - M

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

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

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

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, body and 
face creams and emulsions, preparations for the hair, 
including shampoo, conditioner and hair nutrients; 
preparations for cleaning teeth; all included in class 
3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תחליבים
וקרמים לפנים ולגוף, תרחיצים לשיער, לרבות שמפו, מרכך

וחומרים מזינים לשיער; תכשירים לניקוי שיניים; הכלולים כולם
בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 94630/12/2010



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227781 מספר סימן

לה - אם

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

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

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

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, body and 
face creams and emulsions, preparations for the hair, 
including shampoo, conditioner and hair nutrients; 
preparations for cleaning teeth; all included in class 
3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תחליבים
וקרמים לפנים ולגוף, תרחיצים לשיער, לרבות שמפו, מרכך

וחומרים מזינים לשיער; תכשירים לניקוי שיניים; הכלולים כולם
בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 94730/12/2010



Application Date 24/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227783 מספר סימן

Owners

Name: TRADING AND INDUSTRIAL ALEF 
CORPORATION

Address: 1, Sobinova Street, Dnipropetrovs'k, 49083, 
Ukraine

Identification No.: 70869

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

כ"ג טבת תשע"א - 94830/12/2010



Application Date 24/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227786 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Avshalom Cohen שם: אבשלום כהן

Address: 11 Pinsker St., Tel Aviv, Israel כתובת : פינסקר 11, תל אביב, ישראל

Identification No.: 24203747מספר זיהוי: 24203747

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Livne, Seligmann & Co., Adv.

Address: Beit Amgar 7 Rival St., Tel Aviv, 67778, Israel

שם: ליבנה, זליגמן ושות', עו"ד

כתובת : בית עמגר רח' ריב"ל 7, תל אביב, 67778, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages adn wines; all included in class 
33.

משקאות כוהליים ויינות; הנכללים בסוג 33

כ"ג טבת תשע"א - 94930/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227787 מספר סימן

MICHELIN

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 
France

Identification No.: 70871

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: 7 סוג: 7

High pressure washers; all goods included in class 7. מכונות שטיפה בלחץ גבוה; כל הסחורות נכללות בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 95030/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227788 מספר סימן

NEUROCOMPLEX

Owners

Name: Peter Thomas Roth Labs, LLC.

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

Identification No.: 54982

(New York limited liability corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Non-medicated skin care ingredient for use in skin 
care preparations; included in class 3.

מרכיב לא רפואי לטיפול בעור לשימוש בתכשירים לטיפול בעור;
הנכלל 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., 04/09/2009, No. 77820276 ארה"ב, 04/09/2009, מספר 77820276

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 95130/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227789 מספר סימן

Owners

Name: COFRA S.R.L.

Address: Via dell'Euro 53-57-59, Barletta, 70051, Italy

Identification No.: 70870

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

Work clothes, leisure wear, uniforms, waterproof 
clothing, gloves (clothing), suspenders, outer 
garments, rainwear, windproof clothing; clothing of 
imitations of leather; clothing of leather; coats; 
overcoats; raincoats; jackets; anoraks; parkas; 
overalls; trousers; jeans; Bermuda shorts; sweaters; 
singlets; vests; shirts; T-shirts; sweat shirts; blouses; 
pullovers; knitwear (clothing); underwear; socks; 
headbands (clothing); scarves; foulards; ties; belts 
(clothing); girdles; braces for clothing; hats; berets; 
caps; cap peaks; shoes; boots; sandals; espadrilles; 
slippers; clogs; ski boots; snow board boots; track 
shoes; running shoes; gymnastic shoes; sneakers; 
sport shoes; clothing; footwear; headgear; all 
included in class 25.

ביגוד עבודה, ביגוד פנאי, מדים, דברי הלבשה חסיני מים,
כפפות (הלבשה), כתפיות, לבוש חיצוני, מלבושי גשם, דברי
הלבשה חסיני רוח; דברי הלבשה העשויים מחיקויי עור; דברי
הלבשה מעור; מעילים; אדרות; מעילי גשם; ז'קטים; מעילים
בעלי רוכסן; מעילי פרווה; אוברולים; מכנסיים; ג'נסים; מכנסי
ברמודה; אפודות; גופיות; ווסטים; חולצות; חולצות קצרות;

חולצות הזעה; לסוטות; פולאוברים; לבוש סרוג (דברי הלבשה);
הלבשה תחתונה; גרביים; רצועות ראש (דברי הלבשה)
הלבשה תחתונה; גרביים; רצועות ראש (דברי הלבשה);
אבנטים; צמידים עבור דברי הלבשה; כובעים; כומתות;

כובעוניות; פונפונים; נעליים; מגפיים; סנדלים; סנדלי בד; נעלי
בית; קבקבים; מגפי סקי; מגפי מגלשי שלג; נעלי טיולים; נעלי
ריצה; נעלי התעמלות; נעלי גומי; נעלי ספורט; דברי הלבשה;

דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 95230/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227790 מספר סימן

MICHELIN

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 
France

Identification No.: 70871

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

Jumper cables; all goods included in class 9. כבלים לגישור/הטענה; כל הסחורות נכללות בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 95330/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227791 מספר סימן

MICHELIN

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 
France

Identification No.: 70871

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: 27 סוג: 27

Carpets, floor mats and rubber mats for vehicles; all 
good included in class 27

שטיחים, שטיחוני רצפה ושטיחוני גומי עבור כלי רכב; כל
הסחורות; הנכללים בסוג 27.

כ"ג טבת תשע"א - 95430/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227793 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Zislk Ltd שם: זיסלק בע"מ

Address: 20 Malchei Israel St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' מלכי ישראל 20, ירושלים, ישראל

Identification No.: 514405463מספר זיהוי: 514405463

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ices; all included in class 30. גלידת; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 95530/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227794 מספר סימן

VALEO

Ownersבעלים

Name: Excalov Raphael שם: רפאל אקסקלוב

Address: 37 Moshe Sharet St, Azur, Israel כתובת : רח' משה שרת 37, אזור, ישראל

Identification No.: 011228004מספר זיהוי: 011228004

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Lichtenstein, Adv.

Address: 12 Abba Hillel Silver Street, Ramat Gan, 
52506, Ayalon Tower, 20 Floor, Israel

שם: יורם ליכטנשטיין, עו"ד

כתובת : אבא הילל סילבר 12, רמת גן, 52506, מגדל איילון
ביטוח, קומה 20, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing of any kind, women's wear, men's wear, 
children's wear, footwear, headwear, accessories, 
etc.; included in class 25.

דברי הלבשה, בגדי נשים, בגדי גברים, בגדי ילדים, דברי
הנעלה, כיסויי ראש, אביזרים נלווים וכדומה; הנכללים כולם

בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 95630/12/2010



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227797 מספר סימן

BAGIO MANETTI

Ownersבעלים

Name: Aksakalova Rahamim שם: אקסקלובה רחמים

Address: 37 Levinski St., Tel Aviv, Israel כתובת : לוינסקי 37, תל אביב, ישראל

Identification No.: 011227949מספר זיהוי: 011227949

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Lichtenstein, Adv.

Address: 12 Abba Hillel Silver Street, Ramat Gan, 
52506, Ayalon Tower, 20 Floor, Israel

שם: יורם ליכטנשטיין, עו"ד

כתובת : אבא הילל סילבר 12, רמת גן, 52506, מגדל איילון
ביטוח, קומה 20, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing of any kind, women's wear, men's wear, 
children's wear, footwear, headwear, accessories, 
etc.; included in class 25.

דברי הלבשה, בגדי נשים, בגדי גברים, בגדי ילדים, דברי
הנעלה, כיסויי ראש, אביזרים נלווים וכדומה; הנכללים כולם

בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 95730/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227807 מספר סימן

CATHFLO

Owners

Name: GENENTECH, INC.

Address: 1 DNA Way, South San Francisco, CA, 94080-
4990, U.S.A.

Identification No.: 10293

(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: 5 סוג: 5

Thrombolytic enzymes for catheter clearance, in 
class 5.

אנזימים טרומבוליטים לשחרור חסימות בצנתרים; הנכללים
בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 95830/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227808 מספר סימן

UNCOVER

Owners

Name: Schiesser AG

Address: Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Germany

Identification No.: 70872

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 imitations of leather and goods made of
these materials,
included in this class, in particular small leather
goods;
travel - and suitcases; bags, in class 18.

עור וחיקוי עור וטובין עשויים מחומרים אלו, הכלולים בסוג זה,
במיוחד טובין קטנים מעור; תיקים, תיקי נסיעות ומזוודות, 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)

Germany, 13/10/2009, No. 302009060189.5 גרמניה, 13/10/2009, מספר 302009060189.5

Class: 18 סוג: 18

כ"ג טבת תשע"א - 95930/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227810 מספר סימן

Owners

Name: ILLVA SARONNO S.p.A.

Address: Via Archimede, 243, 21047 SARONNO, 
(Varese), Italy

Identification No.: 6375

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: 33 סוג: 33

Liqueurs; all included in class 33. ליקרים; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 96030/12/2010



Application Date 22/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227811 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SAHUT LTD. שם: סחוט בע"מ

Address: 9/1 Mark Shagal St., Tel Aviv, c/o Ben Moshe, 
Israel

כתובת : רח' מארק שאגל 9/1, תל אביב, אצל בן משה, ישראל

Identification No.: 512905977מספר זיהוי: 512905977

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב, 64921, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Chain of stores for the sale of a variety of 
convenience goods including foods, drinks, pastries, 
sweets, snacks, ice cream, cigarettes, cleaning 
products and cosmetics; all included in class 35.

רשת חנויות לממכר מוצרי נוחות שונים לרבות מוצרי מזון,
משקאות, מוצרי מאפה, ממתקים, חטיפי גלידות, סיגריות,

מוצרי קוסמטיקה וניקוי; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 96130/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227812 מספר סימן

UNCOVER

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; outer clothing for women, men and children, 
readymade clothing; suits, shirts, trousers, bermuda 
shorts; frocks, blouses, jumpers, skirts; jackets, stuff 
jackets, waistcoats, coats, overalls, parkas, 
raincoats, wind jackets; hosiery (clothing), pullovers, 
sweaters, bandanas, jerseys, T-shirts, sweatshirts, 
terry clothing; women's, men's and children's 
underwear, underwear, bras, women's underpants, 
breeches, women's vests, bustiers, corselets, 
bodices, teddies, bodysuits, lingerie; combinations of 
vests and slips; slips, petticoats, negligees; men's 
underpants, boxer shorts, men's vests; children's 
underpants, children's vests, women's, men's and 
children's sports underwear, sports bras, socks, 
stockings, mid-calf length socks, tights, sock 
suspenders, outerclothing for sports, clothing for 
gymnastics, jogging suits, leggings, cyclists' clothing, 
knitwear, singlets; bath wear (clothing), bathing suits 
(clothing), bathing trunks; swimwear for women, men 
and children, swim suits, swim trunks, bathrobes, 
beach clothes, beachwear; nightwear for women, 
men and children, pyjamas, nightgowns, dressing 
gowns; layettes; baby clothes, baby pyjamas, baby 
underwear; babies' napkin-pants (clothing), babies' 
diapers of textile; gloves of textile (clothing), wrist 
bands (sweatbands), sweatbands, headbands, belts 
(also from leather), suspenders, neckties, scarves, 
shawls, ear protectors (clothing), aprons; shoes; bath 
sandals, bath slippers, sandals, sport shoes, esparto 
shoes, beach shoes; headgear; bathing caps, shower 
caps, hats, hoods, caps, in class 25.

ביגוד; בגדים לנשים, גברים וילדים, בגדים מן המוכן; חליפות,
חולצות, מכנסיים, מכנסי ברמודה; שמלות, חולצות, סוודרים,
חצאיות; ג'קטים, ג'קטים מרופדים, וסטים, מעילים, אוורולים,
מעילי פרקה, מעילי גשם, מעילי רוח; הלבשה תחתונה (ביגוד),
אפודות, בנדנות, חולצות T, סווצ'רים, בגדי מגבת; הלבשה
תחתונה לנשים, גברים וילדים, הלבשה תחתונה, חזיות,

תחתוני נשים, מכנסי ברך, גופיות לנשים, סטרפלס, מחוכים,
תחתונית, בגדי גוף, לבני-נשים; חליפות של גופיות ותחתונים;
קומבינזון, שמלות תחתונות, נגליז'ה; תחתונים לגברים, תחתוני
בוקסר, גופיות לגברים; תחתוני ילדים, גופיות לילדים; הלבשת
ספורט תחתונה לנשים, גברים וילדים, חזיות ספורט, גרביים,
גרבונים, גרבי ברך, גרביונים, ביריות; ביגוד ספורט, בגדים

להתעמלות, חליפות ריצה, טייץ, בגדי רכיבת אפניים, סריגים,
גופיות ספורט; בגדי רחצה (ביגוד), חליפות רחצה (ביגוד),

מכנסי רחצה; בגדי שחיה לנשים, גברים וילדים, בגדי ים, מכנסי
ים, חלוקי רחצה, בגדי חוף; חליפות שינה לנשים, גברים
וילדים, פיג'מות, כותנות, חלוקים; הלבשת תינוקות; בגדי
תינוקות, פיג'מות לתינוקות, הלבשה תחתונה לתינוקות;

מכנסיים להלבשה על חיתול התינוק (ביגוד), חיתולים לתינוקות
מבד; כפפות מבד (ביגוד), רצועות לפרק כף היד, מיזע ליד,
מיזע לראש; חגורות (גם מעור), שלייקעס, עניבות, צעיפים,
שלים, מגיני אזנים (ביגוד), סינרים; נעלים; סנדלים לרחצה,
כפכפים לרחצה, סנדלים, נעלי ספורט, נעלים קלועות, נעלי

חוף; כיסויי ראש; כובע רחצה, כובע ים, כובעים, כובעי מצחיה,
ברדסים, 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, 13/10/2009, No. 302009060189.5 גרמניה, 13/10/2009, מספר 302009060189.5

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 96230/12/2010



Owners

Name: Schiesser AG

Address: Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Germany

Identification No.: 70872

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 טבת תשע"א - 96330/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227813 מספר סימן

CALC-SOL

Owners

Name: Moeller Gebaudeautomation GmbH

Address: Eugenia 1, A-3943 Schrems, Austria

Identification No.: 69540

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 software for use with optical, magnetic and 
magnet-optical data medium or semi-conductive data 
medium for dimensioning inverters in photovoltic 
systems; included in class 9.

תוכנות מחשב לשימוש עם מצע אופטי, מגנטי ומגנטי-אופטי או
מצע נתונים מוליך למחצה עבור מהפכי קנה-מידה במערכות

פוטו-ואלאטיות; הכלולים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 96430/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227816 מספר סימן

CALC-SOL

Owners

Name: Moeller Gebaudeautomation GmbH

Address: Eugenia 1, A-3943 Schrems, Austria

Identification No.: 69540

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

Engineering services for the creation of photovoltaic 
systems and the calculated selection of suitable 
dimensions for inverters, construction planning, and 
technical project planning; included in class 42.

שירותי הנדסה עבור היצירה של מערכות פוטו-ואלטאיות
והבחירה המחושבת של קנה-מידה מתאימים עבור מהפכים,

תכנון בניה, ותכנון פרויקט טכני; הכלולים בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 96530/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227817 מספר סימן

WATCH-SOL

Owners

Name: Moeller Gebaudeautomation GmbH

Address: Eugenia 1, A-3943 Schrems, Austria

Identification No.: 69540

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 software for use in connection with inverter 
and serial data cable devices, optical, magnetic and 
magnetic-optical data medium and semi-conductive 
data medium;  included in class 9.

תוכנות מחשב לשימוש בהקשר עם מתקני מהפך וכבל נתונים
טורי, מצע נתונים אופטי ומגנטי-אופטי ומצע נתונים מוליך

למחצה; הכלולים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 96630/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227819 מספר סימן

WATCH-SOL

Owners

Name: Moeller Gebaudeautomation GmbH

Address: Eugenia 1, A-3943 Schrems, Austria

Identification No.: 69540

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

Telecommunications; included in class 38. שירותי טלקומיוניקציה; הנכללים בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 96730/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227821 מספר סימן

WATCH-SOL

Owners

Name: Moeller Gebaudeautomation GmbH

Address: Eugenia 1, A-3943 Schrems, Austria

Identification No.: 69540

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

Analytical services for a photovoltaic system owner 
concerning monitoring of the system and generation 
of information; included in class 42.

שירותי אנליטיים עבור בעלי מערכת פוטו-ואלאטית בנוגע
להשגחה על המערכת וליצירת מידע; הנכללים בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 96830/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227822 מספר סימן

OG

עוג

Ownersבעלים

Name: MIVSHALOT BIRAT HAGOLAN A.H.R שם: מבשלות בירת הגולן א.ח.ר

Address: כתובת : אזור התעשיה, קצרין, 12900, אצל יקבי רמת הגולן
בע"מ, ישראל

Identification No.: 550235238מספר זיהוי: 550235238

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beear; included in class 32. בירה; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 96930/12/2010



Application Date 25/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227823 מספר סימן

KHIMAR

Ownersבעלים

Name: Firyal Boulos שם: פריאל בולוס

Address: 28/5 Shchunat Ha'cramim, Nazareth Elite, Israel כתובת : רח' שכונת הכרמים 28/5, נצרת עלית, ישראל

Identification No.: 059536458מספר זיהוי: 059536458

Name: Boulos Boulos שם: בולוס בולוס

Address: 28/5 Shchunat Ha'cramim, Nazareth Elite, Israel כתובת : רח' שכונת הכרמים 28/5, נצרת עלית, ישראל

Identification No.: 056960396מספר זיהוי: 056960396

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 treatment and care of hair; 
perfumery; soaps; soapless soap; emulsions; hair 
care products; hair lotions; conditioners; hair sprays; 
hair dressings; hair mousses; hair gels; hair 
moisturizers; hair creams; cosmetics and toiletries; 
preparations for the care of the scalp and hair; 
beauty masks; bathing lotions, body lotions and other 
skin treatment and skin care products; cleaning 
preparations; preparations for the bath and shower; 
preparations used for laundry; washing powder, 
detergents and other materials which assist in 
removing stains; all included in class 3.

תכשירים לטיפול וטיפוח השיער; פרפומריה; סבונים; אל סבון;
קרמים תחליביים; מוצרי טיפוח לשיער; תחליביים לשיער;
מרככים; ספריי לשיער; משחות לשיער; מוסים לשיער; ג'לים

לשיער; תכשירי לחות לשיער; קרמים לשיער; תכשירי
קוסמטיקה וטואלטיקה; תכשירים לטיפול בקרקפת ובשיער;
מסכות יופי; תחליבי רחצה ותחליבים לגוף ומוצרים אחרים
לטיפול ולטיפוח הגוף; תכשירי ניקוי; תכשירים לאמבט
ולמקלחת; תכשירים המשמשים לכביסה; אבקת כביסה,

דטרגטים וחומרים אחרים המסייעים בהסרת כתמים; הנכללים
כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 97030/12/2010



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227829 מספר סימן

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 טבת תשע"א - 97130/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227831 מספר סימן

POWERCELL

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 טבת תשע"א - 97230/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227832 מספר סימן

Owners

Name: Global Blue Holdings AB

Address: Box 200, 431 23 Molndal, Sweden

Identification No.: 801037

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Financial services, namely arranging and providing 
for the refund of value-added tax for tourists; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו הסדרה וסיוע בהשגת החזרי מס ערך
מוסף לתיירים; 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)

European Community Trade Mark, 04/09/2009, No. 
008527996

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/09/2009, מספר
008527996

Class: 36 סוג: 36

כ"ג טבת תשע"א - 97330/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227833 מספר סימן

Owners

Name: Global Blue Holdings AB

Address: Box 200, 431 23 Molndal, Sweden

Identification No.: 801037

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, namely marketing of merchant's goods 
and services abroad through distribution of printed 
matter and discount cards; business management, 
business administration; all included in class 35.

פרסום, דהיינו שיווק סחורות ושירותי סוחר בחו"ל באמצעות
הפצה של דברי דפוס וכרטיסי הנחה; ניהול עסקי,
אדמיניסטרציה עסקית; 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)

European Community Trade Mark, 04/09/2009, No. 
008527996

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/09/2009, מספר
008527996

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 97430/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227834 מספר סימן

Owners

Name: Baby Solutions Srl

Address: Via Repubblica 6, 22075 Lurate Caccivio (CO), 
Italy

Identification No.: 801038

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Feeding bottles, teats, bottles; all included in class 
10.

בקבוקי הזנה, פטמות, בקבוקים; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 97530/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227835 מספר סימן

Owners

Name: Global Blue Holdings AB

Address: Box 200, 431 23 Molndal, Sweden

Identification No.: 801037

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Printed matter, cheques, non-magnetic charge cards 
and credit cards; writing materials and office 
requisites (except furniture); teaching materials 
(except apparatus); all included in class 16.

דברי דפוס, צ'קים, כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי לא מגנטיים;
חומרי כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי הוראה

(למעט מכשירים); 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, 04/09/2009, No. 
008527996

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/09/2009, מספר
008527996

Class: 16 סוג: 16

כ"ג טבת תשע"א - 97630/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227836 מספר סימן

Owners

Name: Baby Solutions Srl

Address: Via Repubblica 6, 22075 Lurate Caccivio (CO), 
Italy

Identification No.: 801038

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 8 סוג: 8

Tableware (knives, forks and spoons), knives, forks 
and spoon for children, spoons adapted for use by 
young children; all included in class 8.

כלי שולחן (סכינים, מזלגות וכפיות), סכינים, מזלגות וכפיות
לילדים, כפיות המותאמות לשימוש על ידי ילדים קטנים;

הנכללים כולם בסוג 8.

כ"ג טבת תשע"א - 97730/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227837 מספר סימן

Owners

Name: Global Blue Holdings AB

Address: Box 200, 431 23 Molndal, Sweden

Identification No.: 801037

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Magnetic charge cards and credit cards, computer 
software; all included in class 9.

כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי מגנטיים, תוכנת מחשב; 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, 04/09/2009, No. 
008527996

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/09/2009, מספר
008527996

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 97830/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227838 מספר סימן

JACK WILLS

Owners

Name: Jack Wills Ltd

Address: 22 Fore Street, Salcombe, Devon TQ8 8ET, 
United Kingdom

Identification No.: 801040

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Apparatus for the recording, transmission or 
reproduction of sound and images; recordings of 
sound and images; pre recorded records, tapes, 
compact discs, DVDs and CD Roms; USB (Universal 
Serial Bus) devices; speakers, headphones, radios; 
magnets; downloadable printed publications; 
computer and video games; sunglasses, spectacles, 
cases for sunglasses and spectacles; divers masks 
and spectacles for underwater sports; ski goggles 
and masks; protective sports clothing; wet suits; CD 
and DVD holders; all included in class 9.

מכשירים להקלטה, העברה או שכפול של קול ודמויות; הקלטה
CD -ו DVDs ,של קול ודמויות; תקליטים, קלטות, תקליטורים
USB (Universal Serial המוקלטים מראש; התקני Roms
Bus); דיבוריות, אוזניות, רדיו; מגנטים; פרסומים מודפסים

הניתנים להורדה; משחקי מחשב ווידיאו; משקפי שמש, משקפי
ראייה, נרתיקים למשקפי שמש ולמשקפי ראייה; מסכות צלילה
ומשקפי ראייה לספורט תת ימי; משקפי ומסכות סקי; בגדי
ספורט מגנים; חליפות צלילה; מחזיקי CD ו-DVD; הנכללים

כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 97930/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227839 מספר סימן

Owners

Name: Baby Solutions Srl

Address: Via Repubblica 6, 22075 Lurate Caccivio (CO), 
Italy

Identification No.: 801038

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Plates, cups and glasses adapted for use by young 
children, combs and brushes, baths for washing 
children, baby baths; all included in class 21.

צלחות, כוסות וכוסות זכוכית המותאמות לשימוש על ידי ילדים
קטנים, מסרקים ומברשות, אמבטיות לרחיצת ילדים, אמבטיות

תינוקות; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ג טבת תשע"א - 98030/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227840 מספר סימן

STENDUR

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, plant 
growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, 
natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects; all included in 
class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, במיוחד
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים,
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח,

כימיקלים טבעיים או מלאכותיים לשימוש כפיתיונות או סוכנים
מיניים לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 98130/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227841 מספר סימן

STENDUR

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products as 
well as grains and cereals not included in other 
classes; seeds; foodstuffs for animals; all included in 
class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות וכמו כן תבואות ודגנים שאינם
נכללים בסוגים אחרים; זרעים; דברי מאכל לחיות; הנכללים

כולם בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 98230/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227842 מספר סימן

STENDUR

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 98330/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227843 מספר סימן

JACK WILLS

Owners

Name: Jack Wills Ltd

Address: 22 Fore Street, Salcombe, Devon TQ8 8ET, 
United Kingdom

Identification No.: 801040

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Jewellery and imitation jewellery; bracelets, wrist 
bands (bracelets), necklaces, earrings, watches and 
key rings; all included in class 14.

תכשיטים וחיקויי תכשיטים; צמידים, סרטים לפרק כף היד
(צמידים), שרשראות, עגילים, שעונים ומחזיקי מפתחות;

הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 98430/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227844 מספר סימן

JACK WILLS

Owners

Name: Jack Wills Ltd

Address: 22 Fore Street, Salcombe, Devon TQ8 8ET, 
United Kingdom

Identification No.: 801040

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

The bringing together, for the benefit of others, a 
variety of furniture, picture frames, beds and bedding, 
curtains, curtain rails and blinds, household utensils 
and containers, kitchen utensils and containers, 
bathroom fittings, utensils for eating and serving for 
food, salt and pepper pots, teapots and coffee pots, 
textile goods, cleaning goods, cosmetics and/or 
perfumery goods, electrical and electronic apparatus 
and devices, stationery, rugs, wallpaper, Christmas 
decorations, condoms, sticking plasters, hammocks, 
torches, hot water bottles, sunglasses, spectacles, 
cases for sunglasses, divers' masks and spectacles 
for underwater sports, ski goggles and masks, 
protective sports clothing, wet suits, CD and DVD 
holders, jewellery and imitation jewellery, bracelets, 
necklaces, earrings, watches, bags, handbags, 
shoulder bags, toiletry bags, kit bags, rucksacks, 
sports bags, beach bags, sling bags, hip bags, travel 
bags, luggage, wallets, purses, credit card holders, 
clothing, footwear and/or headgear, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; all included in class 35.

הבאה ביחד, לרווחתם של אחרים, מבחר של רהיטים, מסגרות
לתמונה, מיטות ומצעים, וילונות, מסילות לוילונות ותריסים,
כלים ומיכלים למשק בית, כלים ומיכלים למטבח, אביזרים

לחדר אמבטיה, כלים לאכילה ולהגשת מזון, מלחיות ופלפליות,
קנקני תה וקנקני קפה, סחורות מטקסטיל, סחורות לניקיון,
סחורות קוסמטיקה ו/או פרפומריה, מכשירים והתקנים

חשמליים ואלקטרוניים, צרכי כתיבה, שטיחים, טפט, קישוטים
לחג המולד, קונדומים, פלסטרים נדבקים, ערסלים, לפידים,
בקבוקי מים חמים, משקפי שמש, משקפי ראיה, נרתיקים

למשקפי שמש, מסכות של צוללנים ומשקפי ראיה לספורט תת
ימי, משקפות ומסכות סקי; בגדי ספורט מגנים, חליפות צלילה,
מחזיקי CD ו-DVD, תכשיטים וחיקויי תכשיטים, צמידים,

שרשראות, עגילים, שעונים, תיקים, תיקי יד, תיקי כתף, תיקי
טואלטיקה, תיקי ערכה, תרמילי גב, תיקי ספורט, תיקי חוף ים,
תיקי נשיאה, תיקי מותן, תיקי נסיעה, מטען, ארנקים, ארנקי

נשים, מחזיקי כרטיס אשראי, הלבשה, הנעלה ו/או כיסויי ראש,
המאפשר ללקוחות לבחון ולרכוש בנוחות את הסחורות האלה;

הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 98530/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227845 מספר סימן

JACK WILLS

Owners

Name: Jack Wills Ltd

Address: 22 Fore Street, Salcombe, Devon TQ8 8ET, 
United Kingdom

Identification No.: 801040

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

כ"ג טבת תשע"א - 98630/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227846 מספר סימן

JACK WILLS

Owners

Name: Jack Wills Ltd

Address: 22 Fore Street, Salcombe, Devon TQ8 8ET, 
United Kingdom

Identification No.: 801040

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit 
bags, rucksacks, sports bags, beach bags, sling 
bags, hip bags, travel bags, luggage, wallets, purses, 
credit card holders, travel pass holders; umbrellas 
and parasols; walking sticks; all included in class 18.

תיקים, תיקי יד, תיקי כתף, תיקי טואלטיקה, תיקי ערכה,
תרמילי גב, תיקי ספורט, תיקי חוף ים, תיקי נשיאה, תיקי מותן,

תיקי נסיעה, מטען, ארנקים, ארנקי נשים, מחזיקי כרטיס
אשראי, מחזיקי אשרת נסיעה; מטריות ושמשיות; מקלות

הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 98730/12/2010



Application Date 05/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227847 מספר סימן

WHITE BRITE

Owners

Name: IOIP Holdings, LLC

Address: 7201 Engle Road,, Ft. Wayne, Indiana 46804, 
U.S.A.

Identification No.: 801041

(Indiana 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: 3 סוג: 3

Cleaner for removing hard water stains and iron 
stains from clothing; all included in class 3.

תכשיר ניקוי להסרת כתמי מים קשים וכתמי מגהץ; הנכללים
כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 98830/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227850 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: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment, 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך; אימון; פעילות בידורית, ספורטיבית ותרבותית; הנכללים
כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 98930/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227851 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; 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.

כ"ג טבת תשע"א - 99030/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227852 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: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding materials; 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); playing cards; printers` 
type; printing blocks; all included in class 16.

ניירות, קרטון ומוצרים העשויים מחומרים אלו שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרי כריכה; תצלומים; מוצרי
כתיבה; דבקים למוצרי כתיבה וצרכי בית; חמרי אמנים;

מכחולים לצבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט ריהוט);
חומרי הדרכה ולימוד (למעט מתקנים);חומרים פלסטיים

לאריזה (שאינם כלולים בסוגים אחרים); קלפי משחק;אותיות
דפוס; גלופות לדפוס; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 99130/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227855 מספר סימן

Owners

Name: The Festivals Channel Limited

Address: 35 St Andrews Close, Health Lake Park, 
Berkshire, RG45 6UP, Crowthorne, United Kingdom

Identification No.: 801042

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

Television advertising; television commercials; 
advertising services; promotional services; rental of 
advertising space; magazine and newspaper 
subscriptions; marketing of television programmes 
and films; information provided on-line from a 
computer database for the Internet; preparation, 
dissemination and updating of advertising material for 
use as web pages on the Internet or otherwise; 
advertising services by means of television screen 
based text; arranging of festivals for commercial 
purposes; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services; all 
included in class 35.

פרסום בטלוויזיה; תשדירי פרסומת בטלוויזיה; שירותי פרסום;
שירותי קידום מכירות; השכרת שטחי פרסום; מנויים למגזינים

ועיתונים; שיווק של תכניות טלוויזיה וסרטים; מידע מקוון
ממאגרי מידע  של נתונים באינטרנט; הכנה, הפצה ועדכון של
חומר פרסומי לשימוש כדפי רשת באינטרנט או אחרת; שירותי
פרסום באמצעות מסך טקסט בטלוויזיה; ארגון פסטיבלים

למטרות מסחריות; מידע, שירותי ייעוץ בקשר עם כל השירותים
הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 99230/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227856 מספר סימן

Owners

Name: The Festivals Channel Limited

Address: 35 St Andrews Close, Health Lake Park, 
Berkshire, RG45 6UP, Crowthorne, United Kingdom

Identification No.: 801042

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

Electronic publications (downloadable) provided on-
line from databases or the Internet; pre-recorded 
video cassettes, DVDs, video disks for television 
programmes and motion picture films; pre-recorded 
audio cassettes, tapes and compact disks; computer 
software; CD-ROMS; holograms, digital music 
provided from the Internet; digital music provided 
from MP3 Internet websites; all included in class 9.

פרסומים אלקטרוניים מקוונים (הניתנים להורדה) ממאגרי מידע
או באינטרנט; קלטות וידאו, DVD, תקליטורי וידאו לתכניות

טלוויזיה וסרטי קולנוע המוקלטים מראש; קלטות אודיו, קלטות
CD ;וקומפקט דיסקים המוקלטים מראש; תוכנות מחשב

ROMS; הולוגרמות, מוזיקה דיגיטאלית מהאינטרנט; מוזיקה
;MP3 דיגיטאלית המסופקת באמצעות אתרי אינטרנט בפורמט

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 99330/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227858 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Display apparatus for monitoring the rear of 
automobiles, namely, light emitting diode displays; 
Electronic control unit for automobiles, namely, 
electronic apparatus for tracking and displaying wear 
information for automobile parts; Electronic control 
unit for automobiles, namely, electronic apparatus for 
remote door unlock, theft detection and notification, 
stolen vehicle tracking, automatic notification of 
airbag deployment interacting a automobile customer 
service center; Electronic control unit for 
automobiles, namely, electronic apparatus for 
interacting a automobile customer service center; 
Diagnosis units for reinforcing safety of automobiles, 
namely, cameras and distance sensors; Navigation 
apparatus for vehicles; Radio for automobiles; all 
included in class 9.

התקן תצוגה לפיקוח על אחורי הרכב, דהיינו תצוגות דיודה
פולטות אור; יחידת בקרה חשמלית לרכבים, דהיינו, התקן

חשמלי למעקב ותצוגה של אינפורמציה על שחיקת חלקי רכב;
יחידת בקרה חשמלית לרכבים, דהיינו, התקן חשמלי לפתיחת
דלתות מרחוק, גילוי והודעה על גניבה, מעקב כלי רכב גנובים,
הודעה אוטומטית על פריסת כרית-אויר באינטראקציה עם
מרכז שירות לקוחות לרכב; יחידת בקרה חשמלית לרכבים,

דהיינו, התקן חשמלי ל באינטראקציה עם מרכז שירות לקוחות
לרכב; יחידות אבחון לאכיפת בטיחות של רכבים, דהיינו,

מצלמות וחיישני מרחק; התקני ניווט לכלי רכב; מכשירי רדיו
לרכבים; 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)

Democratic People's Republic of Korea, 18/12/2009, 
No. 40-2009-0062788

צפון קוריאה, 18/12/2009, מספר 40-2009-0062788

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 99430/12/2010



Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 18226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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

כ"ג טבת תשע"א - 99530/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227861 מספר סימן

DARPHIN

Owners

Name: Laboratoires Darphin S.A.S.

Address: 356, Rue Saint-Honore, Paris 75001, France

Identification No.: 801044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 products, cosmetics and fragrances; 
soaps; perfumery, essential oils, hair lotions; 
dentifrices; all included in class 3.

מוצרים לטיפוח עור, תמרוקים וניחוחות; סבונים; פרפומריה,
שמנים אתריים, תרחיצי שיער; תכשירים לניקוי שיניים;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 99630/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227863 מספר סימן

PEDI PISTOL

Owners

Name: Telebrands Corporation

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

Identification No.: 60963

(New Jersey 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

Battery operated pedicure instrument, namely, 
electric pedicure sets and nail files; all included in 
class 08.

מכשיר פדיקור המופעל על ידי סוללה, דהיינו, ערכות פדיקור
חשמליות ופצירות ציפורניים; הנכללים כולם בסוג 08.

כ"ג טבת תשע"א - 99730/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227865 מספר סימן

Owners

Name: Jose Manuel Da Silva Mendes

Address: C/ Deportista Juan Matos 4, Bajo M, Alicante, 
03016, Spain

Identification No.: 801048

Name: Jorge Gomes Martins Da Silva

Address: C/ Deportista juan matos 4, Bajo M, Alicante, 
03016, Spain

Identification No.: 801047

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: 28 סוג: 28

Sporting articles, namely football gloves ; all included 
in class 28.

צרכי התעמלות וספורט, דהיינו כפפות כדורגל; הנכללים כולם
בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 99830/12/2010



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227867 מספר סימן

JNF

קק"ל

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes;  
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות;
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים

כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 99930/12/2010



Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227882 מספר סימן

STRAWBERRY SHORTCAKE

Owners

Name: Those Characters From Cleveland, Inc.

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 11635

(Ohio 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: 28 סוג: 28

Toys, playthings, games, gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; all included in 
class 28.

צעצועים, דברי משחק , משחקים; צרכי התעמלות וספורט
שאינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 100030/12/2010



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227887 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SAM'S BACELS  ltd. שם: סאם בייגלס בע"מ

Address: Zeev Vilnaei, Jerusalem, Israel כתובת : רח' זאב וילנאי 4, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513610014מספר זיהוי: 513610014

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.

Address: 68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 
94341, Israel

שם: יהונתן צבי-אריה נח, עו"ד

כתובת : רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; coffee shop; 
baking; restaurants and Catering; all included in class 
43

שירותים להספקת מוצרי מזון ושתייה; בתי קפה; אפיה;
מסעדות וקייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 100130/12/2010



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227888 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SAM'S BACELS  ltd. שם: סאם בייגלס בע"מ

Address:  ירושלים, ישראל4רח' זאב וילנאי , כתובת : רח' זאב וילנאי 4, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513610014מספר זיהוי: 513610014

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.

Address: 68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 
94341, Israel

שם: יהונתן צבי-אריה נח, עו"ד

כתובת : רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; coffee shop; 
baking; restaurants and Catering; all included in class 
43

שירותים להספקת מוצרי מזון ושתייה; בתי קפה; אפיה;
מסעדות וקייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 100230/12/2010



Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227892 מספר סימן

TECHINSIGHTS

Owners

Name: UBM IP Luxembourg Sarl

Address: 17 Boulevard Prince Henri, L-1723 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 71242

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: 45 סוג: 45

Patent infringement and validity advisory services 
respecting semiconductor integrated circuitry and 
other electrical devices; intellectual property services, 
namely, consulting services, liaison services, 
intellectual property identification, intellectual 
property auditing, intellectual property portfolio 
development, intellectual property protection, 
strategy development for intellectual property 
exploitation, technical analysis of competing 
products, licensing of intellectual property, patent 
application preparation, technical evaluation and 
rating of patents, patent validity assessment, 
infringement identification and analysis, technical 
patent infringement and claims analysis argument 
preparation, expert and factual witness services in 
the field of intellectual property, integrated circuits, 
and electronic designs and process technology; all 
included in Class 45

שירותי ייעוץ בעניין הפרה ותקיפות פטנטים לגבי מעגלים
משולבים של מוליכים-למחצה והתקנים חשמליים אחרים;
שירותי קניין רוחני, דהיינו שירותי התייעצות, שירותי

התקשרות, זיהוי קניין רוחני, ביקורת ספרים בקניין רוחני,
פיתוח תיקיה של קניין רוחני, הגנת קניין רוחני, פיתוח

אסטרטגיה עבור ניצול קניין רוחני, ניתוח טכני של מוצרים
מתחרים, הרשאת קניין רוחני, הכנת בקשות לפטנט, הערכה
טכנית ודירוג פטנטים, הערכת תקיפות פטנט, זיהוי וניתוח
הפרה, הכנה טכנית של טעונים לגבי הפרת פטנט וניתוח
תביעות, שירותי עדים מומחים ועובדתיים בתחום של קניין
רוחני, מעגלים משולבים וטכנולוגית עיצובים ותהליכים

אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 45

כ"ג טבת תשע"א - 100330/12/2010



Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227893 מספר סימן

IVORY

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 and parts and accessories thereof; all included 
class 12.

כלי רכב, מכשירים לתנועה ביבשה, אוויר או מים וחלקים
ואביזרים שלהם; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 100430/12/2010



Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227894 מספר סימן

1792 RIDGEMONT RESERVE

Owners

Name: Sazerac North America, Inc.

Address: 1001 Wilkinson Boulevard, Frankfort, Kentucky 
40602, U.S.A.

Identification No.: 801051

(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: 33 סוג: 33

Distilled spirits; whiskey; all included in class 33. משקאות חריפים מזוקקים; ויסקי; הנכללים  בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 100530/12/2010



Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227896 מספר סימן

TOTOKU

Owners

Name: Totoku Electric Co., Ltd.

Address: 1-11, Shinbashi 6-Chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 801052

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Coils, namely, antenna coils, hollow coils, micro coils, 
bobbin coils, induction heating coils, sensor coils, 
molded coils, rectangular wire coils; coil-applied 
products, namely, VCM carriage assembly, actuator 
block assembly, head-stuck assembly; electric wires 
and related goods, namely, coaxial cables, highly 
bendable cables, data cables, differential signal 
transmission cables, LAN cables, products used in 
heaters, fluororesin insulated wires, flexible flat 
cables, flat insulated cables, polyester insulation 
tapes, suspension wires, contact-probes, contact-
probe units; optical products, namely, optical fibers, 
optical-fiber cords, optical-fiber cables, optical-fiber 
cables with a connector, pigtails, optical attenuators, 
optical collimators; deflection yokes; displays and 
related products, namely, monochrome displays, 
color displays, softwares, touch panels, data input 
pen for touch panels; Radio Frequently Identification 
system; heat sinks; all included in class 9.

סלילים, שהם, סלילי אנטנה, סלילים חלולים, מיקרו סלילים,
גלילי סלילים, סלילי חימום השראתי, סלילים חיישניים, סלילים
מעוצבים, סלילי חוט מלבני; מוצרים לשימוש עם סלילים, שהם,
מכלול הובלת VCM, מכלול הפעלת מנוע, מכלולי הדבקת

ראש; חוטי חשמל ומוצרים קשורים, שהם, כבלים קואקסיאליים,
כבלים בעלי גמישות גבוהה, כבלי נתונים, כבלים לתמסורת
אותות משתנים, כבלי רשת (LAN), מוצרים לשימוש עם

תנורים, כבלי פלואורורזין מבודדים, כבלים שטוחים גמישים,
כבלים שטוחים מבודדים, סרטי פוליאסטר מבודדים, חוטי
השהיה, מכשירי בדיקת מגע חשמלי, יחידות בדיקת מגע
חשמלי; מוצרים אופטיים, שהם, סיבים אופטיים, מיתרי סיב
אופטי, כבלי סיב אופטי, כבלי סיב אופטי עם מחבר, כבלי סיב
אופטי קצרים עם מחבר, מכשירים אופטיים להפחתת עוצמת
סיגנל, קולימטורים אופטיים; סלילי הטייה; צגים ומוצרים

קשורים, שהם, צגים מונוכרומיים, צגים צבעוניים, תוכנות, צגי
מגע, עטי קלט נתונים לצגי מגע; מערכת זיהוי תדר רדיו; גופי

קירור; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 100630/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227898 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

כ"ג טבת תשע"א - 100730/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227899 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: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities ; all included in class 
41

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות ;
הנכללים כולם בסוג 41

כ"ג טבת תשע"א - 100830/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227903 מספר סימן

Owners

Name: A - Wear B.V.

Address: Krijgsman 5, Amstelveen, 1186 DM, 
Netherlands

Identification No.: 801053

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 , 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)

European Community Trade Mark, 05/11/2009, No. 
008665929

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/11/2009, מספר
008665929

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 100930/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227904 מספר סימן

TRUE BLOOD

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: 18 סוג: 18

All purpose carrying bags, coin purses, clutch bags 
and purses, duffle bags, handbags, luggage, luggage 
tags, shoulder bags, sports bags, backpacks, 
messenger bags, overnight bags, tote bags, travel 
bags, wallets, wristlet bags, cosmetic bags sold 
empty; umbrellas; trunks; attache cases; all included 
in class 18.

תיקי נשיאה לכל מטרה, נרתיקי מטבעות, תיקי אחיזה
וארנקים, תיקי ציוד קמפינג, תיקי יד, מזוודות, תגי מזוודות,
תיקי כתף, תיקי ספורט, תיקי גב, תיקי שליח, תיקי לילה,

תיקים גדולים לנשיאה, תיקי נסיעה, ארנקים, תיקי מותן, תיקי
קוסמטיקה הנמכרים ריקים; מטריות; ארגז מזוודה; תיבות

נספחות; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 101030/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227905 מספר סימן

TRUE BLOOD

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: 25 סוג: 25

Clothing, namely shirts, sweatshirts, shorts, pants, 
jackets, sweaters, sleepwear, sportswear, 
undergarments, bath robes, swimwear; hats, visors, 
caps; footwear; masquerade costumes and 
Halloween costumes; all included in class 25.

דברי הלבשה, שהם חולצות, חולצות מיזע, מכנסיים קצרים,
מכנסיים, מקטורנים, מיזעים, לבוש לילה, לבוש ספורט, בגדים

תחתונים, חלוקי אמבט; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 101130/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227906 מספר סימן

TRUE BLOOD

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: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, calendars, posters, 
postcards, newsletters, fan magazines, notebooks, 
stickers, decals, photographs, stationery, temporary 
tattoos, paper coasters, trading cards, trivia cards 
and a series of books, all featuring content from or 
relating to an ongoing television series; pens, pencils; 
all included in class 16.

חומר מודפס, שהוא יומנים, פוסטרים, גלויות, עיתונים, מגזיני
מעריצים, מחברות, מדבקות, מדבקה שקופה, צילומים, כלי

כתיבה, קעקועים זמניים, תחתיות דפים, כרטיסי מסחר, כרטיסי
טריוויה וסדרת ספרים, כולם מאופיינים בתוכן או קשורים

לתוכניות טלויזיה קיימות; עטים, עפרונות; הנכללים כולם בסוג
.16

כ"ג טבת תשע"א - 101230/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227907 מספר סימן

TRUE BLOOD

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: 21 סוג: 21

Cosmetic brushes, cosmetic utensils; cups, mugs, 
dishes, trays, bowls and saucers made of glassware, 
porcelain, ceramic or earthenware; barware and bar 
accessories, namely drinking glasses, wine glasses, 
ice buckets, decanters, shakers, tumblers, stir sticks, 
bottle openers, wine openers, coasters, flasks, 
shakers, pitchers; porcelain figurines; containers for 
household use; non-electric coffee pots, coffee 
stirrers and non-electric coffee grinders; all included 
in class 21.

מברשות קוסמטיות, כלים קוסמטיים; כוסות, מאגים, כלים,
מגשים, קערות וצלוחיות העשויות מזכוכית, פורצלן, קרמיקה או
כלי חרס; כוסות וציוד היקפי לבר, שהוא כוסות שתייה, כוסות
יין, דליי קרח, בקבוקים (ליין), שייקרים, קנקנים; דמויות פורצלן;
מיכלים לשימוש ביתי; סירי קפה שאינם חשמליים, בוחשי קפה

וטוחני קפה שאינם חשמליים; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ג טבת תשע"א - 101330/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227909 מספר סימן

GRAYLING

Owners

Name: HUNTSWORTH PLC

Address: 15-17 Huntsworth Mews, London, NW1 6DD, 
United Kingdom

Identification No.: 801055

British 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 services, art work design, graphic design 
services, illustrating services, web-site design 
services, computer programming services, brand 
protection services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services, all included in Class 42

שירותי עיצוב, שירותי עיצוב אומנותי, שירותי עיצוב גרפי,
שירותי איור, שירותי עיצוב אתרי אינטרנט, שירותי תכנות
מחשבים, שירותי הגנת מותג; שירותי ייעוץ ומידע הקשורים

לכל השירותים הנ"ל, 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)

United Kingdom, 11/09/2009, No. 2526069 ממלכה מאוחדת, 11/09/2009, מספר 2526069

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 101430/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227910 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Game controllers for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor 
and attachment devices therefor; electrical remote 
control devices for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor 
and peripherals therefor; digital cameras for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; batteries for game 
controllers and/or electrical remote control devices 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; charger cradles 
for recharging batteries for game controllers and/or 
electrical remote control devices for consumer video 
game consoles for use with an external display 
screen or monitor; consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor; 
game programs for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor; 
parts, accessories, fittings, components and 
peripherals for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; all 
included in class 9

בקרי משחק עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם
מסך תצוגה חיצוני או צג והתקני חיבור עבורם; מכשירי שלט
רחוק חשמליים עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש
עם מסך תצוגה חיצוני או צג וציוד היקפי עבורם; מצלמות

דיגיטליות עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך
תצוגה חיצוני או צג; סוללות עבור בקרי משחק ו/או מכשירי
שלט רחוק חשמליים עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן

לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; עריסות טעינה לטעינת
סוללות עבור בקרי משחק ו/או מכשירי שלט רחוק חשמליים
עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך תצוגה
חיצוני או צג; קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך
תצוגה חיצוני או צג; תוכניות משחק עבור קונסולות משחקי
וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; חלקים,

אביזרים, אבזרים, מרכיבים וציוד היקפי עבור קונסולות משחקי
וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; הנכללים

כולם בסוג 9

כ"ג טבת תשע"א - 101530/12/2010



Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

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

כ"ג טבת תשע"א - 101630/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227911 מספר סימן

PLAYSTATION MOVE

Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

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

Game controllers for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor 
and attachment devices therefor; electrical remote 
control devices for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor 
and peripherals therefor; digital cameras for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; batteries for game 
controllers and/or electrical remote control devices 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; charger cradles 
for recharging batteries for game controllers and/or 
electrical remote control devices for consumer video 
game consoles for use with an external display 
screen or monitor; consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor; 
game programs for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor; 
parts, accessories, fittings, components and 
peripherals for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; all 
included in class 9

בקרי משחק עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם
מסך תצוגה חיצוני או צג והתקני חיבור עבורם; מכשירי שלט
רחוק חשמליים עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש
עם מסך תצוגה חיצוני או צג וציוד היקפי עבורם; מצלמות

דיגיטליות עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך
תצוגה חיצוני או צג; סוללות עבור בקרי משחק ו/או מכשירי
שלט רחוק חשמליים עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן

לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; עריסות טעינה לטעינת
סוללות עבור בקרי משחק ו/או מכשירי שלט רחוק חשמליים
עבור קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך תצוגה
חיצוני או צג; קונסולות משחקי וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך
תצוגה חיצוני או צג; תוכניות משחק עבור קונסולות משחקי
וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; חלקים,

אביזרים, אבזרים, מרכיבים וציוד היקפי עבור קונסולות משחקי
וידיאו לצרכן לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; הנכללים

כולם בסוג 9

כ"ג טבת תשע"א - 101730/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227913 מספר סימן

Owners

Name: Sovmestnoe Predpriatie Zakrytoe 
Aktsionernoe Obshchestvo "MILAVITSA"

Address: 28 Novovilenskaya Street, 220053 Minsk, 
Belarus

Identification No.: 801056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, publication of publicity texts, on-line 
advertising on a computer network; advertising 
agencies; import-export agencies; demonstration of 
goods; organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; sales promotion for others including gross 
and retail sale of clothing, underclothing, footwear, 
perfumery, cosmetics, jewellery, haberdashery, 
foodstuffs; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; all included in class 35.

פרסום, הוצאה לאור של טקסטים פרסומיים, פרסום מקוון
ברשת מחשב; סוכנויות פרסום; סוכנויות ייבוא-ייצוא; הדגמת
סחורות; ארגון תצוגות וירידי סחר עבור מטרות מסחריות או
פרסומיות; חלונות ראווה לחנויות; קידום מכירות עבור אחרים
כולל מכירת ברוטו וקמעונאית של לבוש, לבוש תחתון, הנעלה,
פרפומריה, קוסמטיקה, תכשיטים, סדקית, דברי מאכל; שירותי
רכישה עבור אחרים [קניית סחורות ושירותים לעסקים אחרים];

הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 101830/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227914 מספר סימן

Black Pearl

Owners

Name: Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

Address: 9 Xinhua Road, New District, Wuxi City, Jiangsu 
Province 214028, People's Republic of China

Identification No.: 69488

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Polycrystalline photovoltaic solar cells for generating 
electricity; all included in class 9.

תאים סולריים רב-גבישיים פוטו-אלקטריים ליצירת חשמל;
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., 16/02/2010, No. 77937054 ארה"ב, 16/02/2010, מספר 77937054

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 101930/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227915 מספר סימן

Owners

Name: Sovmestnoe Predpriatie Zakrytoe 
Aktsionernoe Obshchestvo "MILAVITSA"

Address: 28 Novovilenskaya Street, 220053 Minsk, 
Belarus

Identification No.: 801056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; brassieres including brassieres for nursing 
mothers; corselets including corset panties antenatal 
and postnatal, panties for pregnant women; bathing 
suits; beach clothes; underwear; brassieres and 
bathing suits postoperative (for use with breast 
prostheses); all included in class 25.

הלבשה; חזיות כולל חזיות לאימהות מניקות; מחוכים קלים
כולל תחתוני מחוך לפני הלידה ולאחר הלידה, תחתונים לנשים
בהריון; בגדי ים; בגדים לחוף; לבוש תחתון; חזיות ובגדי ים
לאחר ניתוח (לשימוש עם פרוטזות חזה); הנכללים כולם בסוג

.25

כ"ג טבת תשע"א - 102030/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227917 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 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 of ocular disorders or
diseases; Pharmaceutical preparations for the
treatment of ocular disorders or diseases, for the
treatment of bacteria-based diseases, and for the
treatment of diabetes; Anti-infective preparations,
antiviral preparations, antibiotics, and antifungal
preparations; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול  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 ובהשתלות של רקמות
ואיברים, באופתלמולוגיה והפרעות גסטרואנטרולוגיות; תכשירי
רוקחות למניעת הפרעות או מחלות עיניים; תכשירי רוקחות
לטיפול בהפרעות או מחלות עיניים, לטיפול בהפרעות או
מחלות הנגרמות מחיידק, ולטיפול בסכרת; תכשירים נוגדי

זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים, אנטיביוטיקה, ותכשירים נוגדי
פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 102130/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227919 מספר סימן

ELECTRORICE

Ownersבעלים

Name: Naveh Pharma (1996) Ltd. שם: נווה פארמה (1996) בע"מ

Address: כתובת : יד חרוצים 19, ת.ד. 8139, נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 512382136מספר זיהוי: 512382136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for diarrhea; included in 
class 5.

תכשירי רוקחות כנגד שלשול; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 102230/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227920 מספר סימן

MIFI

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Social networking photograph sharing services; 
customer services, namely technical analysis and 
consultation in this class; consultancy services within 
computer diagnostics; remote and/or on-site 
monitoring of computer systems, all in the field of 
data communication and telecommunications; 
computer virus protection services; data security 
services.  Wireless computer services, namely, 
secure access control, virtualization, identity 
management, remote desktop solutions, remote 
access business services, virtual private network, 
secure socket layer, encryption, cryptography, 
certificate authority, identity management, secure 
web services, content delivery, virtual desktop 
services, email services, social networking services, 
location and position services, and wireless 
healthcare services; Wireless computer services, 
namely, secure access control, virtualization, identity 
management, remote desktop solutions, remote 
access business services, virtual private network, 
secure socket layer, encryption, cryptography, 
certificate authority, identity management, secure 
web services, content delivery, virtual desktop 
services, email services, social networking services, 
location and position services, and wireless 
healthcare services; all included in class 42.

שירותי רישות חברתיים לשיתוף בתמונות; שירותי לקוחות,
דהיינו, אנליזה טכנית וייעוץ בתחום זה; שירותי ייעוץ בתחום

אבחון מחשבים; ניטור מרחוק ו/או במקום של מערכות
מחשבים, כולם בתחום תקשורת הנתונים והטלקומוניקציה;

שירותי הגנה מפני וירוסים למחשבים; שירותי אבטחת נתונים;
שירותי מחשב אלחוטיים, דהיינו, בקרת שליטה מרחוק,

וירטואליזציה, ניהול זהויות, פתרונות גישה מרחוק, שירותי
,SSL ,גישה מרחוק לעסקים, רשתות פרטיות וירטואליות

WEB הצפנה, קריפטוגרפיה, רשות אישור, ניהול זהות, שירותי
מאובטחים, אספקת תוכן, שירותי שולחן עבודה וירטואלי,
שירותי דואר אלקטרוני, שירותי רשתות חברתיות, שירותי
מיקום ואיכון ושירותי בריאות אלחוטיים; שירותי מחשב

אלחוטיים, דהיינו, בקרת שליטה מרחוק, וירטואליזציה, ניהול
זהויות, פתרונות גישה מרחוק, שירותי גישה מרחוק לעסקים,
רשתות פרטיות וירטואליות, SSL, הצפנה, קריפטוגרפיה,

רשות אישור, ניהול זהות, שירותי WEB מאובטחים, אספקת
תוכן, שירותי שולחן עבודה וירטואלי, שירותי דואר אלקטרוני,
שירותי רשתות חברתיות, שירותי מיקום ואיכון ושירותי בריאות

אלחוטיים; 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., 10/09/2009, No. 77824249 ארה"ב, 10/09/2009, מספר 77824249

Class: 42 סוג: 42

Wireless computer services, namely, secure access 
control, virtualization, identity management, remote 
desktop solutions, remote access business services, 
virtual private network, secure socket layer, 
encryption, cryptography, certificate authority, identity 
management, secure web services, content delivery, 
virtual desktop services, email services, social 
networking services, location and position services, 
and wireless healthcare services; all included in class 
42.

שירותי מחשב אלחוטיים, דהיינו, בקרת שליטה מרחוק,
וירטואליזציה, ניהול זהויות, פתרונות גישה מרחוק, שירותי
,SSL ,גישה מרחוק לעסקים, רשתות פרטיות וירטואליות

WEB הצפנה, קריפטוגרפיה, רשות אישור, ניהול זהות, שירותי
מאובטחים, אספקת תוכן, שירותי שולחן עבודה וירטואלי,
שירותי דואר אלקטרוני, שירותי רשתות חברתיות, שירותי
מיקום ואיכון ושירותי בריאות אלחוטיים; הנכללים כולם בסוג

.42

כ"ג טבת תשע"א - 102330/12/2010



Owners

Name: Novatel Wireless, Inc.

Address: 9645 Scranton Road, Suite 205, San Diego, 
California, 92121, U.S.A.

Identification No.: 801058

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

כ"ג טבת תשע"א - 102430/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227921 מספר סימן

MIFI

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, telephone, email, 
facsimile, and data and network transmission 
services; rental, hire and leasing of communications 
networks, systems, and equipment; data interchange 
services; transfer of data by telecommunications; 
messaging services, voicemail services; data 
network services; providing connections to the 
Internet or databases via wireless communications; 
providing navigation systems via 
telecommunications; providing access to and delivery 
of digital music via the Internet, telecommunications 
or databases; video conferencing and video 
telephone services; operation of search engines; 
computer aided transmission of messages, data and 
images; computer communication services; 
information services relating to the aforesaid.  
Wireless telecommunications services, namely, 
secure access control, virtualization, identity 
management, remote desktop solutions, remote 
access business services, virtual private network, 
secure socket layer, encryption, cryptography, 
certificate authority, identity management, secure 
web services, content delivery, virtual desktop 
services, email services, social networking services, 
location and position services, and wireless 
healthcare services; Wireless telecommunications 
services, namely, secure access control, 
virtualization, identity management, remote desktop 
solutions, remote access business services, virtual 
private network, secure socket layer, encryption, 
cryptography, certificate authority, identity 
management, secure web services, content delivery, 
virtual desktop services, email services, social 
networking services, location and position services, 
and wireless healthcare services; all included in class 
38.

שירותי תקשורת, טלפון, דואר אלקטרוני, פקסימיליה ונתונים
ושירותי רשת והעברת מידע; השכרה, שכירות והחכרה של
רשתות, מערכות וציוד תקשורת; שירותי חילוף נתונים;ף

העברת מידע באמצעות טלקומוניקציה; שירותי הודעות, שירותי
תא קולי; שירותי נתוני רשת; אספקת חיבורים לאינטרנט או

לבסיסי נתונים באמצעות תקשורת אלחוטית; אספקת מערכות
גלישה באמצעות טלקומוניקציה; הספקת גישה ואספקת
מוסיקה דיגיטאלית באמצעות האינטרנט, טלקומוניקציה או
בסיסי נתונים; שירותי שיחת ועידה בטלפון ושירותי וידאו-

טלפון; הפעלת מנועי חיפוש; העברת הודעות, נתונים ודמויות
נעזרת מחשב; שירותי תקשורת מחשבים; שירותי מידע בקשר
עם כל השירותים האמורים; שירותי טלקומוניקציה אלחוטיים,
דהיינו, בקרת גישה מאובטחת, וירטואליזאציה, ניהול זהויות,
פתרונות לגישה מרחוק, שירותים מרוחקים לעסקים; רשת
וירטואלית אלחוטית, SSL, הצפנה, קריפטוגרפיה, רשות

אישור, ניהול זכות, שירותי WEB מאובטחים, אספקת תוכן,
שירותי שולחן עבודה וירטואליים, שירותי דואר אלקטרוני,

שירותי רישות חברתיים, שירותי מיקום ואיתור, ושירותי בריאות
אלחוטיים;  שירותי טלקומוניקציה אלחוטיים, דהיינו, בקרת

גישה מאובטחת, וירטואליזאציה, ניהול זהויות, פתרונות לגישה
מרחוק, שירותים מרוחקים לעסקים; רשת וירטואלית אלחוטית,
SSL, הצפנה, קריפטוגרפיה, רשות אישור, ניהול זכות, שירותי

WEB מאובטחים, אספקת תוכן, שירותי שולחן עבודה
וירטואליים, שירותי דואר אלקטרוני, שירותי רישות חברתיים,
שירותי מיקום ואיתור, ושירותי בריאות אלחוטיים; 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)

כ"ג טבת תשע"א - 102530/12/2010



Owners

Name: Novatel Wireless, Inc.

Address: 9645 Scranton Road, Suite 205, San Diego, 
California, 92121, U.S.A.

Identification No.: 801058

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

U.S.A., 10/03/2010, No. 77824239 ארה"ב, 10/03/2010, מספר 77824239

Class: 38 סוג: 38

Wireless telecommunications services, namely, 
secure access control, virtualization, identity 
management, remote desktop solutions, remote 
access business services, virtual private network, 
secure socket layer, encryption, cryptography, 
certificate authority, identity management, secure 
web services, content delivery, virtual desktop 
services, email services, social networking services, 
location and position services, and wireless 
healthcare services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה אלחוטיים, דהיינו, בקרת גישה
מאובטחת, וירטואליזאציה, ניהול זהויות, פתרונות לגישה

מרחוק, שירותים מרוחקים לעסקים; רשת וירטואלית אלחוטית,
SSL, הצפנה, קריפטוגרפיה, רשות אישור, ניהול זכות, שירותי

WEB מאובטחים, אספקת תוכן, שירותי שולחן עבודה
וירטואליים, שירותי דואר אלקטרוני, שירותי רישות חברתיים,

שירותי מיקום ואיתור, ושירותי בריאות אלחוטיים; הנכללים כולם
בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 102630/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227922 מספר סימן

MIFI

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunications equipment, telephones; 
wireless communications equipment, network 
management software for voice and data networks; 
components for GPS systems and devices; 
navigation and positioning equipment; computer 
software, hardware and firmware; electronic devices 
or software thereof for use in transmitting data and/or 
voice over a wireless or wireline network; wireless 
data modems, portable routers, hand-held wireless 
modems and routers, PC cards, and wireless 
gateways used for linking terminals via a computer 
network, radio or fixed line networks; wireless 
embedded modem modules; computer software for 
use in wireless modems, portable routers, and 
wireless gateways for linking terminals via computer 
network, radio or fixed line networks; portable 
computer network routers, hand-held wireless 
computer network routers.  A wireless 
communication device that includes one or more 
transmitters, one or more receivers, and one or more 
processors, for providing wireless communication 
services to one or more devices, namely, connecting 
with multiple devices through a local wireless network 
and for connecting the devices with the internet 
through a wireless wide area network; for connecting 
the devices with a web page through a wireless wide 
area network; for connecting the devices with other 
devices through a local area network; and for 
enabling the devices to access various applications 
hosted on a webpage via a wireless wide area 
network; and software for operations and applications 
for a wireless communication device that includes 
one or more transmitters, one or more receivers, and 
one or more processors, for providing wireless 
communication services to one or more devices, 
namely, connecting with multiple devices through a 
local wireless network and for connecting the devices 
with the internet through a wireless wide area 
network; for connecting the devices with a web page 
through a wireless wide area network; for connecting 
the devices with other devices through a local area 
network; and for enabling the devices to access 
various applications hosted on a webpage via a 
wireless wide area network;  A wireless 
communication device that includes one or more 
transmitters, one or more receivers, and one or more 
processors, for providing wireless communication 
services to one or more devices, namely, connecting 
with multiple devices through a local wireless network 
and for connecting the devices with the internet 
through a wireless wide area network; for connecting 
the devices with a web page through a wireless wide 
area network; for connecting the devices with other 
devices through a local area network; and for

ציוד טלקומוניקציה, טלפונים; ציוד תקשורת אלחוטית, תוכנת
רשת לניהול רשתות קול ונתונים; רכיבים למערכות והתקני
GPS; ציוד ניווט ואיכון; תוכנות, חומרות וקשחות מחשב;

התקנים אלקטרוניים או תוכנה עבורם לשימוש בהעברת נתונים
ו/או קול על גבי רשתות אלחוטיות או מחווטות; מודמים
אלחוטיים, נתבים נישאים, מודמי ונתבי כף יד אלחוטיים,

כרטיסי PC ושערי מעבר אלחוטיים המשמשים לקישור מסופים
באמצעות רשתות מחשב, רדיו או רשתות קוויות; נתבי רשתות

מחשב נישאים, נתבי כף יד אלחוטיים לרשתות מחשבים
מרחבית.  התקן תקשורת אלחוטי הכולל משדר אחד או יותר,
מקלט אחד או יותר ומעבד אחד או יותר, לאספקת שירותי

תקשורת אלחוטיים להתקן אחד או יותר, דהיינו, לחיבור מספר
מכשירים באמצעות רשת אלחוטית מקומית ולחיבור המכשירים
לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; לחיבור מכשירים
לעמודי WEB באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; ולאפשור
גישה מהמכשירים למספר אפליקציות המאוחסנות על עמוד
WEB באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; ותוכנה להפעלת
האפליקציות להתקן תקשורת אלחוטית הכולל משדר אחד
לפחות, מקלט אחד לפחות ומעבר אחד לפחות, לאספקת

שירותי תקשורת אלחוטית להתקן אחד או יותר, דהיינו, חיבור
של מספר מכשירים באמצעות רשת אלחוטית מקומית ולחיבור
התקנים לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; לחיבור
התקנים עם עמודי WEB באמצעות רשת אלחוטית מרחבית;
לחיבור התקנים עם התקנים אחרים באמצעות רשת אלחוטית
מקומית; ולאפשור גישה מהמכשירים למספר אפליקציות
המאוחסנות על עמוד WEB באמצעות רשת אלחוטית

מרחבית; התקן תקשורת אלחוטי הכולל משדר אחד או יותר,
מקלט אחד או יותר ומעבד אחד או יותר, לאספקת שירותי

תקשורת אלחוטיים להתקן אחד או יותר, דהיינו, לחיבור מספר
מכשירים באמצעות רשת אלחוטית מקומית ולחיבור המכשירים
לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; לחיבור מכשירים
לעמודי WEB באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; ולאפשור
גישה מהמכשירים למספר אפליקציות המאוחסנות על עמוד
WEB באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; ותוכנה להפעלת
האפליקציות להתקן תקשורת אלחוטית הכולל משדר אחד
לפחות, מקלט אחד לפחות ומעבר אחד לפחות, לאספקת

שירותי תקשורת אלחוטית להתקן אחד או יותר, דהיינו, חיבור
של מספר מכשירים באמצעות רשת אלחוטית מקומית ולחיבור
התקנים לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; לחיבור
התקנים עם עמודי WEB באמצעות רשת אלחוטית מרחבית;
לחיבור התקנים עם התקנים אחרים באמצעות רשת אלחוטית
מקומית; ולאפשור גישה מהמכשירים למספר אפליקציות
המאוחסנות על עמוד WEB באמצעות רשת אלחוטית

מרחבית; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 102730/12/2010



enabling the devices to access various applications 
hosted on a webpage via a wireless wide area 
network; and software for operations and applications 
for a wireless communication device that includes 
one or more transmitters, one or more receivers, and 
one or more processors, for providing wireless 
communication services to one or more devices, 
namely, connecting with multiple devices through a 
local wireless network and for connecting the devices 
with the internet through a wireless wide area 
network; for connecting the devices with a web page 
through a wireless wide area network; for connecting 
the devices with other devices through a local area 
network; and for enabling the devices to access 
various applications hosted on a webpage via a 
wireless wide area network; 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., 10/09/2009, No. 77824228 ארה"ב, 10/09/2009, מספר 77824228

Class: 9 סוג: 9

A wireless communication device that includes one or 
more transmitters, one or more receivers, and one or 
more processors, for providing wireless 
communication services to one or more devices, 
namely, connecting with multiple devices through a 
local wireless network and for connecting the devices 
with the internet through a wireless wide area 
network; for connecting the devices with a web page 
through a wireless wide area network; for connecting 
the devices with other devices through a local area 
network; and for enabling the devices to access 
various applications hosted on a webpage via a 
wireless wide area network; and software for 
operations and applications for a wireless 
communication device that includes one or more 
transmitters, one or more receivers, and one or more 
processors, for providing wireless communication 
services to one or more devices, namely, connecting 
with multiple devices through a local wireless network 
and for connecting the devices with the internet 
through a wireless wide area network; for connecting 
the devices with a web page through a wireless wide 
area network; for connecting the devices with other 
devices through a local area network; and for 
enabling the devices to access various applications 
hosted on a webpage via a wireless wide area 
network; all included in class 9.

התקן תקשורת אלחוטי הכולל משדר אחד או יותר, מקלט אחד
או יותר ומעבד אחד או יותר, לאספקת שירותי תקשורת

אלחוטיים להתקן אחד או יותר, דהיינו, לחיבור מספר מכשירים
באמצעות רשת אלחוטית מקומית ולחיבור המכשירים לאינטרנט
באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; לחיבור מכשירים לעמודי
WEB באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; ולאפשור גישה

WEB מהמכשירים למספר אפליקציות המאוחסנות על עמוד
באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; ותוכנה להפעלת

האפליקציות להתקן תקשורת אלחוטית הכולל משדר אחד
לפחות, מקלט אחד לפחות ומעבר אחד לפחות, לאספקת

שירותי תקשורת אלחוטית להתקן אחד או יותר, דהיינו, חיבור
של מספר מכשירים באמצעות רשת אלחוטית מקומית ולחיבור
התקנים לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית מרחבית; לחיבור
התקנים עם עמודי WEB באמצעות רשת אלחוטית מרחבית;
לחיבור התקנים עם התקנים אחרים באמצעות רשת אלחוטית
מקומית; ולאפשור גישה מהמכשירים למספר אפליקציות

המאוחסנות על עמוד WEB באמצעות רשת אלחוטית מרחבית;
הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 102830/12/2010



Owners

Name: Novatel Wireless, Inc.

Address: 9645 Scranton Road, Suite 205, San Diego, 
California, 92121, U.S.A.

Identification No.: 801058

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 טבת תשע"א - 102930/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227923 מספר סימן

BAILEY BANKS & BIDDLE

Owners

Name: Diamond Holdings SA

Address: Rue Nueve 8, c/o Athemis SA., Delemont, 
2800, Switzerland

Identification No.: 801057

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: 35 סוג: 35

Retail store services; all included in class 35. שירותים לחנויות קמעוניות; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 103030/12/2010



Application Date 02/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227924 מספר סימן

ALISON SHERIES SPORTS

Owners

Name: Canada, Inc 4113993

Address: 555 Chabanel Street, Montreal, Canada

Identification No.: 70877

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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ג טבת תשע"א - 103130/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227926 מספר סימן

Owners

Name: ERRECI S.r.l.

Address: via Senato 20, Milano, 20121, Italy

Identification No.: 801059

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: 43 סוג: 43

Provision of food and drink; restaurant, bar, cocktail 
smoking and cigar lounge services; temporary 
accommodation services; hotels, motels, boarding 
houses, guest houses, tourist homes; all included in 
class 43.

אספקת מזון ומשקאות; שירותים לעניין מסעדה, בר, קוקטייל,
טרקלין עישון וסיגר; שירותי לינה זמנית; מלונות, מוטלים,

אכסניות, בתי הארחה, בתים לתיירים; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 103230/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227930 מספר סימן

TIMBUK2

Owners

Name: Timbuk2, Designs, Inc.

Address: 333 Alabama Street, San Francisco, CA, U.S.A.

Identification No.: 801060

(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: 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 traveling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; messenger, tote and shoulder 
bags, and accessories used therewith, namely, 
shoulder strap pads and empty pouches that attach 
to the straps of messenger, tote, and shoulder bags; 
luggage; 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;
תיקי שליח, נשיאה וכתף, ואביזרים לשימוש איתם, שהם

רצועת רפידה לכתף ופאוצ'ים ריקים המוצמדים לרצועות תיקי
השליח, נשיאה וכתף; מזוודות; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 103330/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227931 מספר סימן

Owners

Name: LOEWE S.A.

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 43193

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Boxes made of leather or imitation leather, traveling 
bags, traveling sets (leatherware), trunks and 
suitcases, garment bags for travel purposes; vanity 
cases (not fitted); rucksacks, handbags; leather 
briefcases; wallets, purses, key rings (leatherware); 
umbrellas; all included in class 18.

קופסאות מעור או מחיקויי עור, תיקי נסיעה, מערכות נסיעה
(דברי עור), ארגזי נסיעות ומזוודות, תיקי לבוש למטרת נסיעות;
תיקי איפור (שאינם מותאמים); תרמילי גב, תיקי יד; מזוודות
עור; ארנקים, נרתיקים, טבעות מפתח (דברי עור); מטריות;

הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 103430/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227932 מספר סימן

Owners

Name: LOEWE S.A.

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 43193

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 and underwear, namely shirts, T-shirts, 
jumpers, vests, skirts, dresses, trousers, coats, 
jackets, belts (clothing), scarves, sashes, gloves, 
neckties, socks, hosiery, bathing suits, night wear, 
footwear; headgear; all  included in class 25.

דברי הלבשה, שהם חולצות, חולצות טי, אפודות, וסטים,
חצאיות, שמלות, מכנסיים, מעילים, מקטורנים, חגורות (דברי
לבוש), צעיפים, אבנטים, כפפות, עניבות, גרביים, לבנים,

חליפות רחצה, לבוש לילה, הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם
בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 103530/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227933 מספר סימן

Owners

Name: CELINE

Address: Paris, France

Identification No.: 36681

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Leather and imitations of leather; traveling  bags, 
traveling sets (leatherware), trunks and suitcases, 
garment bags for travel purposes, vanity cases (not 
fitted), rucksacks, handbags, briefcases of leather, 
pouches, wallets, purses, key cases, card holders; 
umbrellas; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; תיקי נסיעות, ערכות לנסיעות (דברי עור),
תיבות ותיקי נסיעות, ארגזי נסיעות ומזוודות, תיקי אבנט

למטרות נסיעה, תיקי איפור (שאינם מותאמים), תרמילי גב,
תיקי יד, תיקי מסמכים עשויים מעור, פאוצ'ים, ארנקים,

נרתיקים, תיקי מפתח, מחזיקי כרטיס; מטריות; 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)

France, 01/10/2009, No. 093680525 צרפת, 01/10/2009, מספר 093680525

Class: 18 סוג: 18

כ"ג טבת תשע"א - 103630/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227934 מספר סימן

Owners

Name: CELINE

Address: Paris, France

Identification No.: 36681

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 and underwear, namely, shirts, T-shirts, 
hosiery, belts (clothing), scarves, neckties, shawls, 
waistcoats, skirts, waterproof clothing, overcoats, 
trousers, jeans, pullovers, dresses, jackets, sashes, 
gloves, tights, socks, swimsuits, bathrobes, pyjamas, 
nightgowns, shorts, shoes, boots, slippers; headgear; 
all included in class 25.

דברי לבוש ותחתונים, שהם חולצות, חולצות טי, לבנים, חגורות
(דברי לבוש), צעיפים, עניבות, סודרים, אפודות, חצאיות, דברי
לבוש חסיני מים, מעלים עליוניים, מכנסיים, ג'ינס, אפודות,
שמלות, מקטורנים, אבנטים, כפפות, טייץ, גרביים, חליפות
שחייה, חלוקי אמבט, פיג'מות, כותנות לילה, מכנסיים קצרים,
נעליים, מגפיים, נעלי בית; 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)

France, 01/10/2009, No. 093680525 צרפת, 01/10/2009, מספר 093680525

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 103730/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227935 מספר סימן

Owners

Name: CELINE

Address: Paris, France

Identification No.: 36681

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Spectacles, sunglasses and spectacle cases; 
included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש וקופסאות למשקפיים; 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)

France, 01/10/2009, No. 093680525 צרפת, 01/10/2009, מספר 093680525

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 103830/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227936 מספר סימן

Owners

Name: CELINE

Address: Paris, France

Identification No.: 36681

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Jewellery, namely rings, keyrings, earrings, cuff links, 
bracelets, charms, brooches, necklaces, ornaments, 
medallions; watches, watch cases; all included in 
class 14.

תכשיטים, שהם טבעות, מחזיקי מפתחות, עגילים, חפתים,
צמידים, קמעות, סיכות נוי, שרשראות, קישוטים, מדליונים;

שעונים, נרתיקי שעון; 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)

France, 01/10/2009, No. 093680525 צרפת, 01/10/2009, מספר 093680525

Class: 14 סוג: 14

כ"ג טבת תשע"א - 103930/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227945 מספר סימן

HERODS VITALIS

הרודס ויטליס

Ownersבעלים

Name: HEROD'S SPA AND RESORTS HOTELS LTD. שם: הרודס מלונות ספא ונופש בע"מ

Address: Northern  Beach, P.O.B. 4142, Eilat, Israel כתובת : החוף הצפוני, ת.ד. 4142, אילת, ישראל

Identification No.: 512142936מספר זיהוי: 512142936

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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: 44 סוג: 44

Spa services ; all included in class 44. שירותי ספא; הכל כלול בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 104030/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227946 מספר סימן

GO FAST

Owners

Name: Go Fast Sports & Beverage Company

Address: 2600 West 8th Avenue, Denver, Colorado, 
80204, U.S.A.

Identification No.: 70452

(Colorado 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

Bubble gum; chewing gum; sugar-free chewing gum; 
all included in Class 30.

מסטיק בזוקה; מסטיק; מסטיק ללא סוכר; הכל כלול בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 104130/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227947 מספר סימן

HERODS VITALIS

הרודס ויטליס

Ownersבעלים

Name: HEROD'S SPA AND RESORTS HOTELS LTD. שם: הרודס מלונות ספא ונופש בע"מ

Address: Northern  Beach, P.O.B. 4142, Eilat, Israel כתובת : החוף הצפוני, ת.ד. 4142, אילת, ישראל

Identification No.: 512142936מספר זיהוי: 512142936

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Hygienic products; all included in Class 5. מוצרים הגניים; הכל כלול בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 104230/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227948 מספר סימן

HERODS VITALIS

הרודס ויטליס

Ownersבעלים

Name: HEROD'S SPA AND RESORTS HOTELS LTD. שם: הרודס מלונות ספא ונופש בע"מ

Address: Northern  Beach, P.O.B. 4142, Eilat, Israel כתובת : החוף הצפוני, ת.ד. 4142, אילת, ישראל

Identification No.: 512142936מספר זיהוי: 512142936

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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  and shoes; all included in class 25. ביגוד ונעליים; הכל כלול בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 104330/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227950 מספר סימן

HERODS VITALIS

הרודס ויטליס

Ownersבעלים

Name: HEROD'S SPA AND RESORTS HOTELS LTD. שם: הרודס מלונות ספא ונופש בע"מ

Address: Northern  Beach, P.O.B. 4142, Eilat, Israel כתובת : החוף הצפוני, ת.ד. 4142, אילת, ישראל

Identification No.: 512142936מספר זיהוי: 512142936

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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: 43 סוג: 43

Hotels and tourism; all included in Class 43. מלונות ותיירות; הכל כלול בסיג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 104430/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227959 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear; footwear; sports shoes, trainers, 
boots, walking boots, football boots, shoes, cycling 
shoes; waterproof and weatherproof clothing; thermal 
clothing; lightweight clothing; coats; sports clothing; 
jackets, anoraks, scarves; pullovers, trousers, shirts, 
T-shirts; tank-tops; cagoules, smock and salopettes; 
gloves, hats, balaclavas, socks, underwear and 
gaiters; belts; money belts; sweat bands; wrist bands; 
footwear and headgear for fashion, leisure, industrial 
and sports purposes including tennis, squash, table 
tennis, softball, golf, badminton, volleyball, basketball 
and baseball; leisure clothing; wet suits; swimwear; 
surf shorts; articles of clothing for windsurfing; 
protective clothing for surfwear; safety clothing, 
gloves, headgear and footwear (other than for 
protection against accidents or injuries); sports 
headgear (other than helmets); sportswear; sports 
uniforms; skiwear; sporting articles (clothing) for 
equestrian use; fishing smocks; fishing jackets, boots 
and vests; all included in class 25.

בגדים; כיסויי ראש; הנעלה; נעלי ספורט, אימוניות, מגפיים,
מגפי הליכה, מגפי פוטבול, נעליים, נעלי רכיבה; דברי לבוש

חסיני מים וחסיני מזג אוויר; בגדים תרמיים; בגדים קלי משקל;
מעילים; בגדי ספורט; מקטורנים, אנוראק, צעיפים; אפודות,

מכנסיים, חולצות, חולצות-טי; גופיות; מעיל גשם, חלוק ומכנסי
סקי; כפפות, כובעים, כובעי גרב, גרביים, תחתונים וערדליים;
חגורות; חגורות כסף; סרטי הזעה; סרטי מותן; הנעלה וכיסויי
ראש למטרות אופנה, פנאי, תעשייה וספורט הכוללים טניס,
סקווש, טניס שולחן, כדור בסיס רך, גולף, בדמינטון, כדור-עף
וכדור בסיס; בגדי פנאי; חליפות רטובות; בגדי שחייה; מכנסי
גלישה; פריטים לבגדים לגלישת רוח, בגדי מגן לביגוד גלישה;
בגדי בטיחות, כפפות, כיסויי ראש והנעלה (שאינם מגנים נגד
תאונות או פציעות); כיסיי ראש לספורט (שאינם קסדות); בגדי

ספורט; חליפות ספורט; בגדי סקי; פריטי ספורט (בגדים)
לשימוש רוכבים; חלוקי דייג; מקטורני דייג, מגפיים ואפודות;

הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 104530/12/2010



Owners

Name: NO FEAR INTERNATIONAL LIMITED

Address: Brook Park East, Shirebrook, United Kingdom

Identification No.: 801065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 טבת תשע"א - 104630/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227960 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication installations, apparatus and 
instruments; telephone apparatus; telephones, 
mobile telephones, cordless telephones; telephone 
answering apparatus and instruments; paging 
apparatus; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; photographic 
apparatus and instruments; cameras; camera film; 
video cameras; camera lenses; camcorders; 
television apparatus and instruments; televisions; 
televisions for receiving satellite broadcasting; 
satellites and decoders; video apparatus and 
instruments; video recording machines; video disc 
players; combined televisions and VCR; television 
aerials; antennas; transformers; surge protectors; 
remote control apparatus; audio apparatus; audio 
systems; tuners; automatic playback machines; radio 
receivers; radio cassettes; CD radio cassettes; CD 
players; personal CD players; tape recorders; tape 
players; cassette decks; turntables; record players; 
graphic equalizers; headphones; speakers, loud 
speakers, earphone speakers, speaker cables; 
amplifiers; portable audio apparatus and instruments; 
radios, clock radios; karaoke machines, juke boxes; 
computers, lap top and notebook computers, game 
computers; computer peripherals; apparatus for use 
with computers; computer terminals; visual display 
units; computer hardware, computer software; 
computer programs; disc drives; CD ROMs; 
computer games; tapes, discs and floppy discs, all 
recorded with computer programs; video games; 
discs and tapes all for video games; games adapted 
for use with television receivers; audio and video 
tapes and discs, all in pre-recorded form; blank tapes 
for recording audio and video; compact discs; sound 
recordings; phonograph records, cassettes and 
discs; tapes for tape recorders; digital audio tapes; 
head cleaning tapes; electronic games; cabinets and 
stands all adapted for audio, video and television 
apparatus and instruments; electrical apparatus and 
instruments, all for office use; word processing 
apparatus and instruments; photocopying apparatus 
and instruments; facsimile processing apparatus and 
instruments; calculating machines; office machines 
not included in other classes; scales; timers; 
controllers and keypads all for heating, ventilation, air

מתקני טלקומוניקציה, התקנים ואביזרים; התקני טלפון;
טלפונים, טלפונים ניידים, טלפונים אלחוטיים; התקני ואביזרי

מענה טלפוני; התקני זימון; התקנים להקלטה, שידור או שעתוק
של קול או דמויות; התקני ואביזרי צילום; מצלמות; סרט צילום;
מצלמות וידאו; עדשות מצלמה; מצלמות וידאו; התקני ואביזרי
טלוויזיה; טלוויזיות; טלוויזיות לקבלת שידור לוויני; לוויינים

ומפענחי צופן; התקני ואביזרי וידאו; מכונות הקלטת וידאו; נגני
דיסק וידאו; טלוויזיות ומכשירי וידאו משולבים; אנטנות
טלוויזיה; אנטנות; שנאים; מגני מתח; התקני שלט רחוק;

התקני אודיו; מערכות אודיו; כווננים; מכונות השמעת הקלטה
אוטומטיות; מקלטי רדיו; קלטות רדיו; קלטות רדיו CD; נגני

CD; נגני CD אישיים; רשם קול; נגני רשם קול; קומות קלטות;
משטחים מסתובבים; נגני הקלטה; משווים גרפיים; אוזניות;
רמקולים; רמקולים רמים, רמקולי אוזנייה; כבלי רמקול;

מגברים; התקני ואביזרי אודיו ניידים; רדיו, רדיו שעון; מכונות
קריאוקי, פטפונים אוטומטים; מחשבים, מחשב נישא ומחשב

אישי, מחשבי משחק; ציוד היקפי למחשב; התקנים לשימוש עם
מחשבים; מסופי מחשב; יחידות הצגה חזותית; חומרת מחשב,

;CD ROM's ;תוכנת מחשב; תוכניות מחשב; כונני דיסק
משחקי מחשב; קלטות, דיסקים ודיסקטים, כולם מוקלטים עם
תוכנית מחשב; משחקי וידאו; דיסקים וקלטות כולם למשחקי
וידאו; משחקים מותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה; סרטים
ודיסקים של אודיו ווידאו, כולם בצורה בלתי מוקלטת; סרטים
ריקים להקלטת אודיו ווידאו; דיסקים קומפקטיים; מקליטי
סאונד; מקליטי תמונה, קלטות ודיסקים; קלטות לרשם קול;
קלטות למקליטים; קלטות אודיו דיגיטליות; קלטות ניקוי ראש;

משחקים אלקטרוניים; ארונות ומעמדים, כולם מותאמים
להתקני ואביזרי אודיו, וידאו וטלוויזיה; התקנים ואביזרים
אלקטרוניים, כולם לשימוש משרדי; התקני ואביזרי עיבוד

תמלילים; התקני ואביזרי צילום; התקני ואביזרי פקסימיליה;
מכונת חישוב; מכונות משרד שאינן נכללות בסוגים אחרים;
משקלים; מודדי זמן; שלטים ומקלדות לחימום, אוורור, מיזוג

אוויר, תאורה ובטחון; מיכלים לזכוכית נושאת של
מיקרוסקופים; מגנטים; כרטיסים מקודדים ומקדדים מגנטיים;
הולוגרמות; זכוכיות מגדלת; מד צעד; פריסקופים; בטריות,

מטעני בטריות, קופסאות בטרייה; תקעים; אזיקים אלקטרוניים;
התקני אלקטרוליזה לשימוש אישי; התקני תלתול שיער

אלקטרוניים; התקני סלסול שיער אלקטרוניים; התקני עיצוב
שיער; מערכות אלקטרוניות לתלתול באדים; מתלתלי שיער
מחוממים אלקטרונית; משקפות, כיסויי עיניים, משקפיים,

משקפי שמש, משקפי מגן לספורט וכיסויי עיניים, משקפי מגן
לשחייה; מסגרות ועדשות למשקפיים ומשקפי שמש; נרתיקים

למשקפיים ומשקפי שמש; שרשראות וחוטים למשקפים
ומשקפי שמש; אביזרים ובגדים מגנים; פדים לברכיים, מגנים
ושומרים לעובדים; מגנים למרפק, מגנים ושומרים לעובדים;

כ"ג טבת תשע"א - 104730/12/2010



Owners

Name: NO FEAR INTERNATIONAL LIMITED

Address: Brook Park East, Shirebrook, United Kingdom

Identification No.: 801065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

conditioning, lighting and security; containers for 
microscope slides; magnets; encoded cards and 
magnetic encoders; holograms; magnifying glasses; 
pedometers; periscopes; batteries, battery chargers, 
battery boxes; plugs; electric irons; electrolysis 
apparatus for personal use; electric hair curling 
apparatus; hair waving apparatus; hair styling 
apparatus; electric steam curling sets; electrically 
heated hair curlers; binoculars; eyewear, spectacles, 
sunglasses, sports goggles and eyewear, swimming 
goggles; frames and lenses for spectacles and 
sunglasses; cases for spectacles and sunglasses; 
chains and cords for spectacles and sunglasses; 
protective clothing and accessories; knee pads, 
shields and protectors for workers; elbow pads, 
shields and protectors for workers; helmets; 
protective helmets; sports helmets and visors; 
protective glasses, sunglasses and goggles; 
protective clothing, headgear and footwear for use in 
sport; face shields; abdominal guards; mouth 
protectors (gum shields); life belts, jackets and 
buoys; floats for bathing and swimming; clothing for 
protection against accidents, radiation and fire; 
divers' apparatus; ear plugs; filters for respiratory 
masks; safety clothing, gloves, headgear and 
footwear for protection against accidents or injuries; 
eye protectors; crash helmets for cyclists; protective 
helmets for sport; hats (protective) for equestrian 
use; electronic display apparatus for use with 
exercise equipment; batteries for golf carts; wet suits 
for diving; diving equipment and apparatus; breathing 
apparatus for diving; software relating to sports; 
electronic games; security apparatus, apparatus for 
use in security control, security devices, audible 
alarms, audible warning device; cases for mobile 
telephones; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in  class 9.

קסדות; קסדות מגן; קסדות ומגני פנים לספורט; משקפי מגן;
זכוכיות מגן, משקפי שמש ומשקפי מגן; בגדי מגן, כיסויי ראש
והנעלה לשימוש בספורט; מגני פנים; מגני בטן; מגני פה (מגני
חניכיים); חגורות הצלה, מקטורנים ומצופים; מצופים לרחצה
ושחייה; בגדים להגנה מפני תאונות, קרינה ואש; התקני

צוללנים; אטמי אוזניים; מסננים למסכות נשימה; בגדי בטחון,
כפפות, כיסויי ראש והנעלה להגנה מפני תאונות או פציעות;
מגני עיניים; קסדות התרסקות לרוכבי אופניים; קסדות מגנות

לספורט; כובעים (מגנים) לשימוש רוכבים; התקני צג
אלקטרוניים לשימוש בציוד תרגול; בטריות לקרונות גולף;
חליפות רטובות לצלילה; ציוד והתקני צלילה; התקני נשימה
לצלילה; תוכנה הקשורה לספורט; משחקים אלקטרוניים;

התקני בטחון, התקנים לשימוש בשליטת בטחון, מתקני בטחון,
אזעקות הניתנות לשמיעה, התקני אזהרה ניתנים לשמיעה;

נרתיקים לטלפונים ניידים; חלקים וציוד לכל הסחורות האמורות
לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 104830/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227961 מספר סימן

Owners

Name: Kumho Tire Co., Inc.

Address: 57, 1-ga, Sinmunlo, Jonglo-Gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 801061

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Tires; inner tubes, and mud flaps for automobiles; all 
included in class 12.

צמיגים; צינורות פנימיים, ומגיני בוץ עבור מכוניות; הנכללים
כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 104930/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227967 מספר סימן

ADEXAR

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, plant 
growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, 
natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects; all included in 
class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, במיוחד
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים,
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח,

כימיקלים טבעיים או מלאכותיים לשימוש כפיתיונות או סוכנים
מיניים לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 105030/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227968 מספר סימן

CARETRACK

Owners

Name: Volvo Construction Equipment AB

Address: 631 85, Eskilstuna, Sweden

Identification No.: 801062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 systems; all included in class 9. מערכות מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 105130/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227969 מספר סימן

CARETRACK

Owners

Name: Volvo Construction Equipment AB

Address: 631 85, Eskilstuna, Sweden

Identification No.: 801062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Input, processing, checking, storage and/or 
production of information in databases; all included in 
class 35.

קלט, עיבוד, בדיקה, אחסון ו\או יצור של מידע בבסיסי נתונים;
הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 105230/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227970 מספר סימן

CARETRACK

Owners

Name: Volvo Construction Equipment AB

Address: 631 85, Eskilstuna, Sweden

Identification No.: 801062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 services for access to 
databases; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה לגישה לבסיסי נתונים; הנכללים כולם
בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 105330/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227971 מספר סימן

ADEXAR

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 105430/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227972 מספר סימן

ROYAL DESIRE

Owners

Name: Procter & Gamble Manufacturing Cologne 
GmbH

Address: Wilhelm-Mauser-Strasse 40, Koln, 50827, 
Germany

Identification No.: 801064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 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, תכשירי  לטיפוח הגוף והיופי,
תרחצים 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, 28/09/2009, No. 302009057212.7/03 גרמניה, 28/09/2009, מספר 302009057212.7/03

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 105530/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227973 מספר סימן

TEINT MIRACLE

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 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 טבת תשע"א - 105630/12/2010



Application Date 12/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227976 מספר סימן

ETHICON OMNEX

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 sealants for sealing wounds and for use 
within the body; all included in class 10.

חומרי איטום כירורגיים לאיטום פצעים ולשימוש בתוך הגוף;
הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 105730/12/2010



Application Date 12/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227977 מספר סימן

TINY TILLIA

Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, cases, holdalls, suitcases, trunks, travelling 
bags; toiletry bags, make-up bags; backpacks; 
athletic bags, beach bags, duffel bags, gym bags, 
shopping bags; credit card cases; purses, pocket 
wallets; umbrellas, parasols; canes, walking sticks; 
all included in class 18.

תיקים, נרתיקים, תרמילי כלבו, מזוודות, ארגזי מטען, תיקי
מסע; נרתיקי טואלטיקה, נרתיקי איפור; תרמילי גב; תיקי

אתלטיקה, תיקי חוף, קיטבגים, תיקי התעמלות, תיקי קניות;
נרתיקים לכרטיס אשראי; ארנקים, ארנקי כיס; מטריות,

שמשיות; קני הליכה, מקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 105830/12/2010



Application Date 12/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227978 מספר סימן

TINY TILLIA

Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 underclothing; articles 
of clothing for children; hosiery, tights, vests; 
sweaters, dresses, pants, sweat pants, sweat shirts, 
shorts, socks, t-shirts, headgear; swimwear and 
beachwear; pyjamas, nightdresses; jackets; bath 
robes, bath sandals and bath slippers; gloves, 
mittens; hats; belts; footwear; slippers, boots and 
shoes; all included in class 25.

פרטי לבוש; פרטי הלבשה תחתונה; פרטי הלבשת ילדים;
לבנים, טייטס, אפודות; סוודרים, שמלות, מכנסיים, מכנסי
אימונית, מיזעים, מכנסיים קצרים, גרביים, חולצות טי, כיסויי
ראש; פיג'מות, כותנות לילה; מקטורנים; חלוקי רחצה, סנדלי
רחצה וקבקבי רחצה; כפפות, כסיות; כובעים; חגורות; הנעלה;

נעלי בית, מגפיים ונעליים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 105930/12/2010



Application Date 12/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227979 מספר סימן

TINY TILLIA

Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Fragrances, perfumes, colognes, eau de parfum, eau 
de toilette, toilet waters, perfumed body spray, 
perfumed body mists, perfumed deodorants and 
antiperspirant, perfumed bath, shower gels and 
soaps, perfumed room and linen spray; cosmetics, 
makeup, lipsticks, lip gloss, nail enamels, nail enamel 
removers, blushers, foundation for the face and neck, 
mascara, eye shadow, lip and liner, talcum powder; 
skin moisturizers; hair care products; all included in 
class 3.

ניחוחות, בשמים, מי קולון, או דה פרפום, או דה טואלט, מי
טואלט, תרסיסי גוף מבושמים, מי גוף מבושמים, דאודורנטים
ותכשירים מבושמים נגד הזעה, ג'לים וסבונים מבושמים
לאמבט ולמקלחת, תרסיסים מבושמים לחדר ולאריג;

קוסמטיקה, מייק אפ, שפתונים, ליפ גלוס, זיגוג לציפורניים,
מסירי זיגוג לציפורניים, סמקים, קרם בסיס לפנים ולצוואר,
מסקרה, צלליות עיניים, עפרונות איפור, אבקת טלק; קרם
לחות; מוצרים לטיפוח השיער; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 106030/12/2010



Application Date 12/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227980 מספר סימן

MOMMY TILLIA

Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Fragrances, perfumes, colognes, eau de parfum, eau 
de toilette, toilet waters, perfumed body spray, 
perfumed body mists, perfumed deodorants and 
antiperspirant, perfumed bath, shower gels and 
soaps, perfumed room and linen spray; cosmetics, 
makeup, lipsticks, lip gloss, nail enamels, nail enamel 
removers, blushers, foundation for the face and neck, 
mascara, eye shadow, lip and liner, talcum powder; 
skin moisturizers; hair care products; all included in 
class 3.

ניחוחות, בשמים, מי קולון, או דה פרפום, או דה טואלט, מי
טואלט, תרסיסי גוף מבושמים, מי גוף מבושמים, דאודורנטים
ותכשירים מבושמים נגד הזעה, ג'לים וסבונים מבושמים
לאמבט ולמקלחת, תרסיסים מבושמים לחדר ולאריג;

קוסמטיקה, מייק אפ, שפתונים, ליפ גלוס, זיגוג לציפורניים,
מסירי זיגוג לציפורניים, סמקים, קרם בסיס לפנים ולצוואר,
מסקרה, צלליות עיניים, עפרונות איפור, אבקת טלק; קרם
לחות; מוצרים לטיפוח השיער; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 106130/12/2010



Application Date 12/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227981 מספר סימן

MOMMY TILLIA

Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 underclothing; articles 
of clothing for children; hosiery, tights, vests; 
sweaters, dresses, pants, sweat pants, sweat shirts, 
shorts, socks, t-shirts, headgear; swimwear and 
beachwear; pyjamas, nightdresses; jackets; bath 
robes, bath sandals and bath slippers; gloves, 
mittens; hats; belts; footwear; slippers, boots and 
shoes; all included in class 25.

פרטי לבוש; פרטי הלבשה תחתונה; פרטי הלבשת ילדים;
לבנים, טייטס, אפודות; סוודרים, שמלות, מכנסיים, מכנסי
אימונית, מיזעים, מכנסיים קצרים, גרביים, חולצות טי, כיסויי
ראש; פיג'מות, כותנות לילה; מקטורנים; חלוקי רחצה, סנדלי
רחצה וקבקבי רחצה; כפפות, כסיות; כובעים; חגורות; הנעלה;

נעלי בית, מגפיים ונעליים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 106230/12/2010



Application Date 12/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227982 מספר סימן

MOMMY TILLIA

Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, cases, holdalls, suitcases, trunks, travelling 
bags; toiletry bags, make-up bags; backpacks; 
athletic bags, beach bags, duffel bags, gym bags, 
shopping bags; credit card cases; purses, pocket 
wallets; umbrellas, parasols; canes, walking sticks; 
all included in class 18.

תיקים, נרתיקים, תרמילי כלבו, מזוודות, ארגזי מטען, תיקי
מסע; נרתיקי טואלטיקה, נרתיקי איפור; תרמילי גב; תיקי

אתלטיקה, תיקי חוף, קיטבגים, תיקי התעמלות, תיקי קניות;
נרתיקים לכרטיס אשראי; ארנקים, ארנקי כיס; מטריות,

שמשיות; קני הליכה, מקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 106330/12/2010



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227987 מספר סימן

ESQUIRE

Owners

Name: Hearst Communications, Inc.

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

Identification No.: 45064

(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: 20 סוג: 20

Furniture; all included in class 20. רהיטים; הנכללים כולם בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 106430/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228013 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street, Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20366, תל אביב, 61203,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations, cosmetics; all included in 
class 3.

תכשירי ניקוי, קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 106530/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228014 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address:  רמת גן, ישראל23רחוב תובל , כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20366, תל אביב, 61203,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations, cosmetics; all included in 
class 3.

תכשירי ניקוי, קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 106630/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228015 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street, Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20366, תל אביב, 61203,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations, cosmetics; all included in 
class 3.

תכשירי ניקוי, קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 106730/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228016 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street, Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20366, תל אביב, 61203,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, milk, preserves; all included in class 29. בשר, דגים, חלב, שימורים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 106830/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228017 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address:  רמת גן, ישראל23רחוב תובל , כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20366, תל אביב, 61203,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, milk, preserves; all included in class 29. בשר, דגים, חלב, שימורים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 106930/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228018 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address:  רמת גן, ישראל23רחוב תובל , כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20366, תל אביב, 61203,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, milk, preserves; all included in class 29. בשר, דגים, חלב, שימורים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 107030/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228019 מספר סימן

Showberry

Ownersבעלים

Name: Charles & Paul Ltd. שם: צ'רלס & פאול בע"מ

Address: 16 Vitkin Street, Tel Aviv, 63474, Israel כתובת : רחוב ויתקין 16, תל אביב, 63474, ישראל

Identification No.: 513641357מספר זיהוי: 513641357

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glucksman-Lowy

Address: 10 a Elhanan Street, P.O.B. 6202, Haifa, 
31061, Israel

שם: גלוקסמן -לוי

כתובת : רחוב אלחנן 10 א, ת.ד. 6202, חיפה, 31061, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Services for sale, forwarding information, booking of 
reservations, sales of options for reservations and 
options to buy tickets for entertainment, including 
performances, concerts, movie cinema, theater, 
cabaret and shows; all included in class 41.

שירותים עבור מכירה, מתן מידע, רישום של שמירת הזמנה,
מכירה של אופציה לשמירת הזמנה ואופציה לקניית כרטיסים
לצורכי בידור, כולל הצגות, קונצרטים, קולנוע, תיאטרון, קברט

ומופעים; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 107130/12/2010



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228024 מספר סימן

MATERIAL GIRL

Owners

Name: MG ICON LLC

Address: 1450 Broadway, New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 801069

(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: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; all included in class 14. תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 107230/12/2010



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228025 מספר סימן

MATERIAL GIRL

Owners

Name: MG ICON LLC

Address: 1450 Broadway, New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 801069

(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

Cases for eyeglasses and sunglasses, eyeglasses, 
frames for spectacles and sunglasses, sunglasses; 
all included in class 9.

נרתיקים למשקפיים ומשקפי שמש, משקפיים, מסגרות
למשקפיים ומשקפי שמש, משקפי שמש; הנכללים כולם בסוג

.9

כ"ג טבת תשע"א - 107330/12/2010



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228026 מספר סימן

MATERIAL GIRL

Owners

Name: MG ICON LLC

Address: 1450 Broadway, New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 801069

(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, belts, swimwear, underwear, outwear, 
sleepwear, headwear, footwear; all included in class 
25.

דברי לבוש, חגורות, בגדי שחייה, תחתונים, בגדי יציאה, בגדי
שינה, כיסויי ראש, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 107430/12/2010



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228027 מספר סימן

CINNABON

Owners

Name: Cinnabon, Inc.

Address: 200 Glenridge Point Parkway, Atlanta, GA, 
U.S.A.

Identification No.: 801068

(Washington 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

Bakery goods for consumption on or off the 
premises; all included in class 30.

סחורות מאפיה לצריכה במשרדים או בלעדיהם; הנכללים כולם
בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 107530/12/2010



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228028 מספר סימן

MATERIAL GIRL

Owners

Name: MG ICON LLC

Address: 1450 Broadway, New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 801069

(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

Briefcases, change purses, coin purses, credit card 
cases, handbags, knapsacks, luggage, overnight 
bags, pocketbooks, purses, travel cases, wallets; all 
included in class 18.

תיקי מסמכים, נרתיקי כסף קטן, נרתיקי מטבעות, תיקי כרטיס
אשראי, תיקי יד, תרמילי גב, מזוודה, תיקי לילה, ספרי כיס,
נרתיקים, תיקי נסיעה, ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 107630/12/2010



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228029 מספר סימן

CINNABON

Owners

Name: Cinnabon, Inc.

Address: 200 Glenridge Point Parkway, Atlanta, GA, 
U.S.A.

Identification No.: 801068

(Washington 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 הסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 107730/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228031 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software: computer programs 
(downloadable software); computer software namely 
operating system programs, word processing 
programs, browser programs, programs to download 
and play audio and visual applications; publications 
downloadable from the internet, relating to 
computers, computer software and computer 
programs; electronic mail programs; digital music 
downloadable from the internet; computer software to 
enable searching of visual images, audio information, 
graphics, data and other information via the internet 
and other computer networks; computer software to 
enable connection to databases via the internet and 
other computer networks; computer software for 
searching, arranging, organizing and compiling 
information on the internet or other computer 
networks; all included in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנות מחשב (תוכנה להורדה), תוכנת מחשב
דהיינו תוכנות הפעלת מערכת, תוכנות עיבוד תמלילים, תוכנות

גלישה, תוכנות להורדה ונגינת אפליקציות אודיו ווידאו;
פרסומים הניתנים להורדה מהאינטרנט, המתייחסים
למחשבים, תוכנת מחשב ותוכנות מחשב; תוכנות דואר

אלקטרוני, מוזיקה דיגיטלית הניתנת להורדה מהאינטרנט;
תוכנת מחשב המאפשרת חיפוש דמויות חזותיות, מידע אודיו,
גרפיקה, נתונים ומידע אחר באמצעות האינטרנט ורשתות

מחשב אחרות; תוכנת מחשב המאפשרת חיבור למאגרי נתונים
באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב אחרות; תוכנת מחשב
לחיפוש, סידור, ארגון ואיסוף מידע באינטרנט או ברשתות

מחשב אחרות; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 107830/12/2010



Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IM1 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

כ"ג טבת תשע"א - 107930/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228032 מספר סימן

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IM1 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training and education, provision of information 
relating to training and education; all relating to 
computer networks, computer software and computer 
programs; providing digital music from the internet; 
on-line publication services; all included in class 41.

הדרכה וחינוך, אספקת מידע המתייחסת להדרכה וחינוך; כולם
מתייחסים לרשתות מחשב, תוכנת מחשב ותוכנות מחשב;

אספקת מוזיקה דיגיטלית מהאינטרנט; שירותי פרסום מקוונים;
הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 108030/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228033 מספר סימן

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IM1 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage, cases, bags, pouches, rucksacks, 
handbags, shoulder bags, wallets; all included in 
class 18.

מזוודות, תיבות, תיקים, פאוצ'ים, תרמילי גב, תיקי יד, תיקי
שכם, ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 108130/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228034 מספר סימן

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IM1 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear and headgear; scarves, 
belts and gloves; all included in class 25.

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

כ"ג טבת תשע"א - 108230/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228035 מספר סימן

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IM1 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications namely instructions manuals, reference 
guides, magazines and newsletters; stationery 
namely pens, pencils, notepads, writing paper, 
stickers, rubbers, ring binders, wallets for documents, 
calendars, staplers, posters, wall charts; all included 
in class 16.

פרסומי דהיינו ספרי הדרכה, מדריכים, כתבי עט ועלוני חדשות;
כלי כתיבה דהיינו עטים, עפרונות, פנקסי רשימות, נייר כתיבה,
מדבקות, גומיות, אמצעי כריכה, תיקי מסמכים, לוחות שנה,
מהדקים, פוסטרים, טבלאות קיר; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 108330/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228036 מספר סימן

Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IM1 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Consultancy services relating to computer hardware 
and computer software; writing, design, installation 
and maintenance of computer software and computer 
programs; providing information on computers, on 
computer software, on computer programs and on 
computer networks; technical support relating to 
computers, computer software, computer programs 
and computer networks; providing on-line computer 
software and computer program updating services; 
providing search engines for the internet; licensing of 
intellectual property; all included in class 42.

שירותי ייעוץ המתייחסים לחומרת מחשב ותוכנת מחשב;
כתיבה, עיצוב, התקנה ותחזוקה של תוכנת מחשב ותוכנות
מחשב; אספקת מידע במחשבים, בתוכנת מחשב, בתוכנות

מחשב ורשתות מחשב; תמיכה טכנית בעניין מחשבים, תוכנת
מחשב, תוכנות מחשב ורשתות מחשב; אספקת תוכנת מחשב
מקוונת ושירותי עדכון תוכנת מחשב; אספקת מנועי חיפוש
לאינטרנט; רישוי של קניין רוחני; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ג טבת תשע"א - 108430/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228037 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, communication and 
broadcasting services provided online, via the 
internet or via other communications networks; 
providing user access online, via the internet or via 
other communications networks; providing access to 
on-line information services online, via the internet or 
via other communications networks; providing a 
forum online, via the internet or via other 
communications networks to share data, text, 
images, graphics, sound and /or audio-visual 
material; leasing of access time to a computer 
databases; transmission of information, data, text, 
images, graphics, sound and or audio-visual material 
online, via the internet or via other communications 
networks; online transmission of electronic 
publications; electronic mail, message sending and 
receiving services; data communication services; 
providing access to software to enable users to 
participate in, develop, edit and design content; 
distribution of data, text, images, graphics, sound 
and /or audio-visual material online, via the internet 
or via other communications networks; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services; all included in class 38.

טלקומוניקציה, שירותי תקשורת ושידור הניתנים און ליין,
באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; מתן גישה
און ליין למשתמש, באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת

אחרות; מתן גישה לשירותי מידע מקוונים, באמצעות האינטרנט
או רשתות תקשורת אחרות; מתן פורום מקוון, באמצעות

האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות לחלוק נתונים, טקסט,
דמויות, גרפיקה, חומר צלילי ו/או אודיו-ויזואלי; השכרת זמן
גישה למאגרי נתוני מחשב; העברת מידע, נתונים, טקסט,
דמויות, גרפיקה, חומר צלילי ו/או אודיו-ויזואלי באופן מקוון,
באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; העברת
פרסומים אלקטרונים באופן מקוון; דואר אלקטרוני, שירותי
מסירת וקבלת הודעות; שירותי תקשורת נתונים; מתן גישה
לתוכנה המאפשרת למשתמשים להשתתף, לפתח, לערוך

ולעצב תוכן; הפצת מידע, טקסט, דמויות, גרפיקה, חומר צלילי
ו/או אודיו-ויזואלי באופן מקוון, באמצעות האינטרנט או רשתות
תקשורת אחרות; מידע, שירותי ייעוץ המתייחסים לשירותים

אלה; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ג טבת תשע"א - 108530/12/2010



Owners

Name: Canonical Limited

Address: One Circular Rd, Douglas, IM1 1AF, Isle of Man

Identification No.: 70509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

כ"ג טבת תשע"א - 108630/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228038 מספר סימן

מגה ג'ים

Ownersבעלים

Name: M.G.S. Sport Trading Ltd. שם: אמ. ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ

Address: 6 Hamachtesh St., Holon, 58810, Israel כתובת : 6 המכתש, חולון, 58810, ישראל

Identification No.: 511441388מספר זיהוי: 511441388

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

Apparel, footwear, caps; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 108730/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228039 מספר סימן

מגה ג'ים

Ownersבעלים

Name: M.G.S. Sport Trading Ltd. שם: אמ. ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ

Address: 6  ,ישראל58810המכתש, חולון , כתובת : 6 המכתש, חולון, 58810, ישראל

Identification No.: 511441388מספר זיהוי: 511441388

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: 28 סוג: 28

Games and toys; gymnastic and sport items not 
included in other classes; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם; הנכללים
כולם בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 108830/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228040 מספר סימן

MEGA GYM

Ownersבעלים

Name: M.G.S. Sport Trading Ltd. שם: אמ. ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ

Address: 6  ,ישראל58810המכתש, חולון , כתובת : 6 המכתש, חולון, 58810, ישראל

Identification No.: 511441388מספר זיהוי: 511441388

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

Apparel, footwear, caps; included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 108930/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228041 מספר סימן

MEGA GYM

Ownersבעלים

Name: M.G.S. Sport Trading Ltd. שם: אמ. ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ

Address: 6  ,ישראל58810המכתש, חולון , כתובת : 6 המכתש, חולון, 58810, ישראל

Identification No.: 511441388מספר זיהוי: 511441388

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: 28 סוג: 28

Games and toys; gymnastic and sport items not 
included in other classes; included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם; הנכללים
כולם בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 109030/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228042 מספר סימן

Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 6225

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: 35 סוג: 35

Modelling for advertising or sales promotion for 
automobiles; advertising agencies for automobiles; 
rental of advertising space for automobiles; rental of 
commercial boards for automobiles; organization of 
trade fairs for commercial of advertising purposes for 
automobiles; organization of exhibitions for 
commercial or advertising for automobiles; film 
adverting for automobiles; outdoor advertising for 
automobiles; auctioneering for automobiles; import 
and export agencies for automobiles and their parts 
and accessories; sales agency for automobiles and 
their parts and accessories; wholesale and retail 
services for automobiles and their parts and 
accessories; all included in class 35.

עיצוב לפרסום או לקידום מכירות של מכוניות; סוכנויות פרסום
לגבי מכוניות; השכרת שטחי פרסום עבור מכוניות; השכרת
לוחות פרסום עבור מכוניות; ארגון כנסים בתחום המכוניות

למטרות מסחריות או פרסום; ארגון תערוכות בתחום המכוניות
למטרות מסחריות או פרסום; סרטי פרסום על מכוניות; פרסום
חוצות למכוניות; מכירות פומביות של מכוניות; סוכנויות ייבוא
וייצוא של מכוניות, אביזרי מכוניות וחלקי חילוף למכוניות;
סוכנויות מכירות של מכוניות, אביזרי מכוניות וחלקי חילוף

למכוניות; שרותי סיטונות וקמעונות של מכוניות, אביזרי מכוניות
וחלקי חילוף למכוניות; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 109130/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228043 מספר סימן

Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 6225

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: 12 סוג: 12

Engines for land vehicles; bearings for land vehicles; 
water pumps for land vehicles; mufflers for land 
vehicles; clutch covers for land vehicles; 
transmissions for land vehicles; disk brakes for 
vehicles; rearview mirrors for automobiles; radiator 
supporting panels for land vehicles; radiator grills for 
land vehicles; windscreen wipers for automobiles; 
cylinder heads for land vehicles; valves for land 
vehicles; pistons for land vehicles ; rubber belts for 
land vehicles; fans for land vehicles; oil coolers for 
land vehicles ; oil filters for land vehicles; fuel tanks 
for land vehicles; wheels for land vehicles; wheel 
caps for land vehicles; bumpers for automobiles; 
hoods for automobiles; doors for automobiles; trunk 
panels for land vehicles; moldings for land vehicles; 
door handles for automobiles; ashtrays for 
automobiles; electric switches for automobiles; 
aerials for automobiles; horns for automobiles; all 
included in class 12.

מנועים לכלי רכב יבשתיים; מיסבים עבור כלי רכב יבשתיים;
משאבות מים לכלי רכב יבשתיים; עמם-פליטה לכלי רכב

יבשתיים; כיסויי קלאץ' לכלי רכב יבשתיים; הילוכים לכלי רכב
יבשתיים; דיסקת בלמים לכלי רכב; מראות אחוריות למכוניות;

פנלים תמיכה לרדיאטור עבור כלי רכב יבשתיים; סבכת
רדיאטור עבור כלי רכב יבשתיים; מגבים למכוניות; ראשי
צילינדר לכלי רכב יבשתיים; שסתומים לכלי רכב יבשתיים;
בוכנות לכלי רכב יבשתיים; רצועות גומי לכלי רכב יבשתיים;
מאווררים לכלי רכב יבשתיים; שמן קירור לכלי רכב יבשתיים;
מסנני שמן לכלי רכב יבשתיים; מכלי דלק לכלי רכב יבשתיים;
גלגלים לכלי רכב יבשתיים; מכסי גלגלים לכלי רכב יבשתיים;

פגושים למכוניות; מכסי מנוע למכוניות; דלתות למכוניות; פנלים
תא מטען לכלי רכב יבשתיים; פנלים לכלי רכב יבשתיים; ידיות

דלת למכוניות; מאפרות למכוניות; מתגים אלקטרוניים
למכוניות; אנטנות למכוניות; צופרים למכוניות; הנכללים כולם

בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 109230/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228044 מספר סימן

Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 6225

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: 12 סוג: 12

Engines for land vehicles; bearings for land vehicles; 
water pumps for land vehicles; mufflers for land 
vehicles; clutch covers for land vehicles; 
transmissions for land vehicles; disk brakes for 
vehicles; rearview mirrors for automobiles; radiator 
supporting panels for land vehicles; radiator grills for 
land vehicles; windscreen wipers for automobiles; 
cylinder heads for land vehicles; valves for land 
vehicles; pistons for land vehicles ; rubber belts for 
land vehicles; fans for land vehicles; oil coolers for 
land vehicles ; oil filters for land vehicles; fuel tanks 
for land vehicles; wheels for land vehicles; wheel 
caps for land vehicles; bumpers for automobiles; 
hoods for automobiles; doors for automobiles; trunk 
panels for land vehicles; moldings for land vehicles; 
door handles for automobiles; ashtrays for 
automobiles; electric switches for automobiles; 
aerials for automobiles; horns for automobiles; all 
included in class 12.

מנועים לכלי רכב יבשתיים; מיסבים עבור כלי רכב יבשתיים;
משאבות מים לכלי רכב יבשתיים; עמם-פליטה לכלי רכב

יבשתיים; כיסויי קלאץ' לכלי רכב יבשתיים; הילוכים לכלי רכב
יבשתיים; דיסקת בלמים לכלי רכב; מראות אחוריות למכוניות;

פנלים תמיכה לרדיאטור עבור כלי רכב יבשתיים; סבכת
רדיאטור עבור כלי רכב יבשתיים; מגבים למכוניות; ראשי
צילינדר לכלי רכב יבשתיים; שסתומים לכלי רכב יבשתיים;
בוכנות לכלי רכב יבשתיים; רצועות גומי לכלי רכב יבשתיים;
מאווררים לכלי רכב יבשתיים; שמן קירור לכלי רכב יבשתיים;
מסנני שמן לכלי רכב יבשתיים; מכלי דלק לכלי רכב יבשתיים;
גלגלים לכלי רכב יבשתיים; מכסי גלגלים לכלי רכב יבשתיים;

פגושים למכוניות; מכסי מנוע למכוניות; דלתות למכוניות; פנלים
תא מטען לכלי רכב יבשתיים; פנלים לכלי רכב יבשתיים; ידיות

דלת למכוניות; מאפרות למכוניות; מתגים אלקטרוניים
למכוניות; אנטנות למכוניות; צופרים למכוניות; הנכללים כולם

בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 109330/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228045 מספר סימן

Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 6225

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: 11 סוג: 11

Automobile lights; reflectors for automobiles; lamps 
for directional signals of automobiles; lamps for 
directional signals of automobiles; anti-glare devices 
for automobiles [lamp fittings]; defrosters for 
automobiles; air conditioners for automobiles; 
headlights for automobiles; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus for 
automobiles; heaters for automobiles ; all included in 
class 11.

אורות מכוניות; מחזירי-אור למכוניות; מנורות איתות של
מכוניות; מתקני אנטי-סנוור למכוניות [מתאמים לפנסים];
מפשירי אדים למכוניות; מזגנים למכוניות; פנסים קדמיים
למכוניות; מערכות ומתקני אוורור [מיזוג] למכוניות; מתקני

חימום למכוניות; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 109430/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228049 מספר סימן

EXELIXIS

Owners

Name: Exelixis, Inc

Address: 210 East Grand Avenue South San Francisco, 
California, 94083-0511, U.S.A.

Identification No.: 70890

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; chemical, analytical 
and diagnostic reagents for in vivo use; analgesics; 
hormones; psychotropics; anti-infectives; anti-
inflammatories; anti-cancer agents, in class 5.

תכשירי רוקחות; ריאגנטים כימיים, אנליטיים ודיאגנוסטים
לשימוש בחי; משככי כאבים; הורמונים; חומרים פסיכוטרופיים;
נוגדי זיהומים; נוגדי דלקות; חומרים נוגדי סרטן; הנכללים כולם

בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 109530/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228050 מספר סימן

EXELIXIS

Owners

Name: Exelixis, Inc

Address: 210 East Grand Avenue South San Francisco, 
California, 94083-0511, U.S.A.

Identification No.: 70890

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

Scientific and technological services and research; 
provision of information and materials to others for 
use in scientific and industrial research and 
development; technology and development services 
in the fields of bioinformatics, genomics, proteomics 
and biochemicals; scientific, medical and industrial 
research and development services; clinical 
research; laboratory research; medical and scientific 
research, namely, conducting clinical trials; research 
and development of new drugs and clinical products; 
analysis of materials; chemical analysis; laboratory 
services; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceutical and clinical 
trials; laboratory testing services; medical laboratory 
services; information and advisory services relating 
to the foregoing, including such services provided on-
line from a computer network or the Internet, in class 
42.

שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים; אספקת מידע וחומרים
לאחרים לשם פיתוח ומחקר מדעי ותעשייתי; שירותי טכנולגיה
ופיתוח בתחומי הביו-אינפורמטיקה, חקר הגנום, פרוטאומיקס

וביוכימיה; מחקר מדעי, רפואי ותעשייתי ושירותי פיתוח;
מחקרים קליניים; מחקר מעבדתי; מחקר רפואי ומדעי, דהיינו,
עריכת ניסויים קליניים; מחקר ופיתוח של תרופות חדשות

ומוצרים רפואיים; ניתוח חומרים; ניתוח כימי; שירותי מעבדה;
אספקת אינפורמציה ממחקר מדעי ורפואי בתחום הניסויים

התרופתיים והקליניים; שירותי מבחני מעבדה; שירותי מעבדה
רפואית; שירותי ייעוץ ומידע לכל הקשור לעיל, ובכללם שירותים
מקוונים הניתנים באמצעות רשת מחשבים או האינטרנט, בסוג

.42

כ"ג טבת תשע"א - 109630/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228051 מספר סימן

Owners

Name: Exelixis, Inc

Address: 210 East Grand Avenue South San Francisco, 
California, 94083-0511, U.S.A.

Identification No.: 70890

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; chemical, analytical 
and diagnostic reagents for in vivo use; analgesics; 
hormones; psychotropics; anti-infectives; anti-
inflammatories; anti-cancer agents, in class 5.

תכשירי רוקחות; ריאגנטים כימיים, אנליטיים ודיאגנוסטים
לשימוש בחי; משככי כאבים; הורמונים; חומרים פסיכוטרופיים;

נוגדי זיהומים; נוגדי דלקות; חומרים נוגדי סרטן, בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 109730/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228052 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUNFROST LTD. שם: סנפרוסט בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75654, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 אזור תעשיה חדש, ראשון לציון, 75654,
ישראל

Identification No.: 520033572מספר זיהוי: 520033572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 30 סוג: 30

Frozen or chilled food products; all included in class 
30.

מוצרי מזון קפואים ומצוננים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 109830/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228053 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUNFROST LTD. שם: סנפרוסט בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75654, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 אזור תעשיה חדש, ראשון לציון, 75654,
ישראל

Identification No.: 520033572מספר זיהוי: 520033572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 29 סוג: 29

Frozen or chilled food products; all included in class 
29.

מוצרי מזון קפואים ומצוננים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 109930/12/2010



Application Date 04/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228054 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research; 
provision of information and materials to others for 
use in scientific and industrial research and 
development; technology and development services 
in the fields of bioinformatics, genomics, proteomics 
and biochemicals; scientific, medical and industrial 
research and development services; clinical 
research; laboratory research; medical and scientific 
research, namely, conducting clinical trials; research 
and development of new drugs and clinical products; 
analysis of materials; chemical analysis; laboratory 
services; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceutical and clinical 
trials; laboratory testing services; medical laboratory 
services; information and advisory services relating 
to the foregoing, including such services provided on-
line from a computer network or the Internet, in class 
42.

שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים; אספקת מידע וחומרים
לאחרים לשם פיתוח ומחקר מדעי ותעשייתי; שירותי טכנולוגיה
ופיתוח בתחומי הביו-אינפורמטיקה, חקר הגנום, פרוטאומיקס

וביוכימיה; מחקר מדעי, רפואי ותעשייתי ושירותי פיתוח;
מחקרים קליניים; מחקר מעבדתי; מחקר רפואי ומדעי, דהיינו,
עריכת ניסויים קליניים; מחקר ופיתוח של תרופות חדשות

ומוצרים רפואיים; ניתוח חומרים; ניתוח כימי; שירותי מעבדה;
אספקת אינפורמציה ממחקר מדעי ורפואי בתחום הניסויים

התרופתיים והקליניים; שירותי מבחני מעבדה; שירותי מעבדה
רפואית; שירותי ייעוץ ומידע לכל הקשור לעיל, ובכללם שירותים
מקוונים הניתנים באמצעות רשת מחשבים או האינטרנט, בסוג

.42

כ"ג טבת תשע"א - 110030/12/2010



Owners

Name: Exelixis, Inc

Address: 210 East Grand Avenue South San Francisco, 
California, 94083-0511, U.S.A.

Identification No.: 70890

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 טבת תשע"א - 110130/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228055 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUNFROST LTD. שם: סנפרוסט בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75654, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 אזור תעשיה חדש, ראשון לציון, 75654,
ישראל

Identification No.: 520033572מספר זיהוי: 520033572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 29 סוג: 29

Frozen or chilled food products; all included in class 
29.

מוצרי מזון קפואים ומצוננים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 110230/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228056 מספר סימן

Owners

Name: Ping Pong IP Limited

Address: Michalakopoulou, 12, Nicosia, Cyprus

Identification No.: 800699

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; catering services; cafeteria 
services, take-out restaurant services; home delivery 
restaurant services; bar services and cocktail bar 
services; all included in class 43.

שירותי מסעדה; שירותי הסעדה; שירותי מזנון, שירותי מסעדת
טייק אאוט; שירותי משלוחים עד הבית של מסעדה; שרותי בר

ושירותי בר קוקטיילים; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 110330/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228057 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUNFROST LTD. שם: סנפרוסט בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75654, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 אזור תעשיה חדש, ראשון לציון, 75654,
ישראל

Identification No.: 520033572מספר זיהוי: 520033572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 30 סוג: 30

Frozen or chilled food products; all included in class 
30.

מוצרי מזון קפואים ומצוננים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 110430/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228058 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUNFROST LTD. שם: סנפרוסט בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75654, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 אזור תעשיה חדש, ראשון לציון, 75654,
ישראל

Identification No.: 520033572מספר זיהוי: 520033572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 29 סוג: 29

Frozen or chilled food products; all included in class 
29.

מוצרי מזון קפואים ומצוננים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 110530/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228059 מספר סימן

BERSHKA

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; services of retail 
sales and wholesales in stores; services of retail 
sales and wholesales through a global computer 
network, through catalogues, by mail, by telephone, 
and through radio and television and other electronic 
means; commercial or industrial management 
assistance; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; Sales promotion provided by 
a commercial company through the issuance of 
privileged customer cards; modelling for advertising 
or sales promotions; publication of publicity texts; 
shop-window dressing; commercial management 
assistance in relation to franchises; demonstration of 
goods; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; sales promotion (for others); 
auctioneering; promotion and management services 
in relation to shopping malls; Import-export agencies; 
On-line advertising on a computer network; 
Procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; Arranging 
newspaper subscriptions for others; commercial 
management assistance relating to the management 
of orders via global communication networks; 
distribution of samples; compilation and 
systemization of information into computer 
databases; computerized file management; public 
relations. All included in Class 35.

שרותי פרסום; ניהול עסקים; ניהול אדמיניסטרציה; שירותי
משרד; שרותי מכירות קמעוניות וסיטונאיות בחנויות; שרותי
מכירות קמעוניות וסיטונאיות באמצעות רשתות תקשורת

עולמיות ובאמצעות קטלוגים, דואר, טלמרקטינג, רדיו, טלוויזיה
ואמצעים אלקטרונים אחרים; סיוע בניהול מסחרי או ותעשייתי;
אירגון של תערוכות למטרות מסחריות או למטרות פרסום;

קידום מכירות המסופק ע"י חברה מסחרית באמצעות הנפקת
כרטיסי לקוח מיוחדים; דוגמנות לפרסום או קידום מכירות;
פרסום תמלילי פרסומת; הלבשת חלונות ראווה; סיוע ניהול
מסחרי בנוגע לזכוינות; הדגמת טובין; ארגון ירידים למטרות
מסחר או למטרות פרסום; קידום מכירות (לאחרים); שירותי
מכירות פומביות; קידום מכירות ושירותי ניהול בנוגע למרכזי
קניות; סוכנויות ייבוא-ייצוא; פרסומים מקוונים באמצעות רשת
מחשבים; שירותי רכש לאחרים [רכישת סחורות ושירותים
לעסקי אחרים]; ארגון מינויי עיתונים לאחרים; סיוע בשירותי
ניהול מסחרי לניהול הזמנות הנעשות באמצעות רשתות

תקשורת עולמיות; הפצת דוגמיות; ארגון מידע לבסיס נתונים
ממוחשב; ניהול תיקים ממוחשבים; יחסי ציבור; כולם הכלולים

בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 110630/12/2010



Owners

Name: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.)

Address: Avenida de la Diputacion Edificio Inditex, 
Arteixo (A. Coruna), 15142, Spain

Identification No.: 19457

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

כ"ג טבת תשע"א - 110730/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228063 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUNFROST LTD. שם: סנפרוסט בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75654, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 אזור תעשיה חדש, ראשון לציון, 75654,
ישראל

Identification No.: 520033572מספר זיהוי: 520033572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 30 סוג: 30

Frozen or chilled food products; all included in class 
30.

מוצרי מזון קפואים ומצוננים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 110830/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228064 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SUNFROST LTD. שם: סנפרוסט בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75654, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 אזור תעשיה חדש, ראשון לציון, 75654,
ישראל

Identification No.: 520033572מספר זיהוי: 520033572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 29 סוג: 29

Frozen or chilled food products; all included in class 
29.

מוצרי מזון קפואים ומצוננים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 110930/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228066 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Barkan Mounts Ltd. שם: זרועות ברקן בע"מ

Address: Barkan Industrial Area, Israel כתובת : אזור התעשייה ברקן, ישראל

Identification No.: 511231672מספר זיהוי: 511231672

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: 6 סוג: 6

Metal mounting, hanging and carrying devices for 
electrical appliances and electronic equipment, 
including video and audio devices, television sets, 
computers, DVDs and converter boxes; all included 
in class 6.

מתקני תליה ונשיאה ממתכת למכשירי חשמל וציוד אלקטרוני,
DVD ,לרבות מכשירי וידאו ואודיאו, מכשירי טלויזיה, מחשבים

וממירים; הכלולים כולם בסוג 6.

כ"ג טבת תשע"א - 111030/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228072 מספר סימן

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

Infant formula; all included in class 5. פורמולה לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 111130/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228073 מספר סימן

SERISCAFFOLD

Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive, Irvine, California, 92612, 
U.S.A.

Identification No.: 1049

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Implants, namely surgical mesh implants for repair of 
hernias and general surgical use; surgical mesh 
implants comprising artificial materials.

שתלים, דהיינו שתלי רשת כירורגיים לתיקון של בקע ולשימוש
כירורגי כללי; שתלי רשת כירורגיים המכילים חומרים

מלאכותיים.

כ"ג טבת תשע"א - 111230/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228074 מספר סימן

Owners

Name: DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

Address: Bielefeld, Germany

Identification No.: 14793

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 30 סוג: 30

Yeast; bakery mixes, baking powder, baking and 
filling compounds,  flavourings and essences for 
baking,  pastry and confectionery; chocolate and 
confectionery; sweet and savoury sauces, including 
in powder form; spices and seasonings, relishes, 
condiments, prepared, partly prepared and semi-
prepared meals, all made using pasta and/or ground 
cereal products and/or pulses; sandwiches, including 
filled sandwiches; bread, pasta, pizzas, quiche, 
including all the aforesaid goods in mixture form; 
cereal products, mainly foodstuffs in ready-to-eat or 
bar form, made by expanding, roasting or baking 
cereals, muesli; honey; vanilla sugar, prepared 
desserts, including puddings and fruit creams, 
including in powder form; all the aforesaid goods 
included in class 30, where possible also in 
preserved, cooled or frozen form and/or being 
dietetic foodstuffs.

שמרים, תערובות לאפיה, אבקת אפיה, תערובות לאפיה ומילוי,
חומרי טעם ותמציות אפיה, מאפים ודברי מתיקה; שוקולד

ודברי  מתיקה; רטבים מתוקים ומלוחים, לרבות בצורת אבקה;
תבלינים ותיבולים, תחמיצי ירקות משומרים (כגון פלפלים

קלויים), רטבי תבלון (כגון קטצ'ופ, חרדל, מיונז סויה), ארוחות
מוכנות, מוכנות חלקית ומוכנות למחצה,שלהכנתם השתמשו
בפסטה ו/או מוצרי דגנים ו/או קטניות; כריכים, לרבות כריכים
ממולאים; לחם, פסטה, פיצות, קישים, כולל תערובת של כל
המצרכים האמורים; מוצרי דגנים, דהיינו דברי מאכל בצורה
מוכנה למאכל או חטיף, שנעשו בהרחבה, קליה או אפיה של
דגנים, מוזלי; דבש; סווכר וניל, קינוחים מוכנין, כולל פודינגים
וקרם פירות, כולל בצורת אבקה; כל המוצרים האמורים כלולים
בסוג 30, ובמידת האפשר גם כשהם משומרים, מקוררים, או

קפואים ו/או בהיותם מצרכי מזון דיאטטיים.

כ"ג טבת תשע"א - 111330/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228075 מספר סימן

Owners

Name: DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

Address: Bielefeld, Germany

Identification No.: 14793

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 29 סוג: 29

Meat, poultry, game, fish, seafood, including all the 
aforesaid goods being extracts prepared, partly 
prepared and semi-prepared meals, and delicatessen 
salads, all made using meat and/or poultry and/or 
game and/or fish and/or seafood and/or vegetables 
and/or fruit; vegetables, fruit, including all the 
aforesaid goods being preparations and extracts; 
soup, broth, soup preparations in liquid, paste or 
solid form, fruit soups; cream desserts, namely milk 
cream, cream, quark cream, yoghurt cream, 
vegetable cream, fruit cream; gelling powder and 
gelling agents, in particular for fruit; milk and milk 
products, including cream, quark, fermented and non
-fermented  cream for cooking, yoghurt, kefir, fresh 
cheese; all the aforesaid goods included in  class 29, 
where possible also in preserved, cooled or frozen 
form and/or being dietetic foodstuffs.

בשר, עוף, בשר ציד, דגים, פירות ים , כולל תמציות מוכנות של
כל הטובין האמורים לעיל,  ארוחות מוכנות חלקית ומוכנות
למחצה וסלטי מעדניה, שלהכנתם השתמשו בבשר ו/או עוף
ו/או בשר ציד ו/או דגים ו/או פירות ים ו/או ירקות ו/או פירות;

ירקות, פירות, ו כולל תכשירים ותמציות של כל הטובין
האמורים לעיל;  מרק, מרק בשר, תכשירי מרק בצורת נוזל,
ממרח או מוצק, מרקי פירות; קינוחי קרם, דהיינו  חלב, קרם,
קרם קרוש, קרם יוגורט, קרם ירקות, קרם פירות; אבקות

וחומרים מקרישים, בפרט לפירות; חלב ומוצרי חלב, ובכללם
קרם, קריש חלב, קרם לבישול תוסס ושאינו תוסס, יוגורט, קפיר
(משקה חלב חמוץ), וגבינות טריות; כל הטובין האמורים לעיל

כלולים בסוג זה, ובמידת האפשר גם כשהם משומרים,
מקוררים, קפואים ו/או בהיותם מצרכי מזון דיאטטיים.

כ"ג טבת תשע"א - 111430/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228076 מספר סימן

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street, New York, New York, 10004-
2109, U.S.A.

Identification No.: 67943

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 28 סוג: 28

Toys and games includded in class 28. צעצועים ומשחקים הנכללים בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 111530/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228078 מספר סימן

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street, New York, New York, 10004-
2109, U.S.A.

Identification No.: 67943

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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; trading cards and stickers all included 
in class 16.

דברי דפוס ;קלפים ומדבקות להחלפה הנכללים בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 111630/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228082 מספר סימן

גומאויר

Ownersבעלים

Name: David Peled שם: דוד פלד

Address: כתובת : רחוב התע"ש 20, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 43317023מספר זיהוי: 43317023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saae Amit, Adv.

Address: 20 Httass St., Cfar Saba, 44425, Israel

שם: סער עמית, עו"ד

כתובת : רח' התע"ש 20, כפר סבא, 44425, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; included in class 20. רהיטים; הנכללים בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 111730/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228084 מספר סימן

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

Nutritional preparations, namely, infant formula and 
formula for children; all included in class 5.

תכשירים תזונתיים, שהם פורמולה לתינוקות ופורמולה לילדים;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 111830/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228085 מספר סימן

AKTEO

Owners

Name: WINTIS, WORLD INVESTMENTS TIMEPIECES 
SA

Address: Rue du Rhone, 114, CH-1211 Geneva, Case 
postale, Switzerland

Identification No.: 801077

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 טבת תשע"א - 111930/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228096 מספר סימן

BRAVE

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 טבת תשע"א - 112030/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228097 מספר סימן

BRAVE

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 
thereof; 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 play sets; 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 hobby craft 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; פופים; בובות
ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי כדורת; מערכות
מוטות 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; כפפות 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 טבת תשע"א - 112130/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228099 מספר סימן

BRAVE

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 טבת תשע"א - 112230/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228102 מספר סימן

BRAVE

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 טבת תשע"א - 112330/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228103 מספר סימן

BRAVE

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, מחסניות, 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 טבת תשע"א - 112430/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228109 מספר סימן

Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Plastics in semi-finished form for packaging and for 
use in the manufacture of mechanical, electronic, 
electroacoustical, and electrooptical apparatus and 
instruments; composition to prevent radiation of heat; 
all included in class 17.

פלסטיקים בצורה חצי מוגמרת לאריזה ולשימוש בייצור של
מכשירים וכלים מכניים,אלקטרוניים, אלקטרו-אקוסטיים,

ואלקטרואופטיים; תרכובת למניעת קרינת חום; הנכללים כולם
בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 112530/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228111 מספר סימן

LONSELOR

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, plant 
growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, 
natural or artificial chemicals to be used as sexual 
halts or agents to confuse insects; all included in 
class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, במיוחד
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים,
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח,

כימיקלים טבעיים או מלאכותיים לשימוש כמעכבים או סוכנים
מיניים לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 112630/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228112 מספר סימן

MERIVON

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products as 
well as grains and cereals not included in other 
classes; seeds; foodstuffs for animals; all included in 
class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות וכמו כן תבואות ודגנים שאינם
נכללים בסוגים אחרים; זרעים; דברי מאכל לחיות; הנכללים

כולם בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 112730/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228115 מספר סימן

MERIVON

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג  5.

כ"ג טבת תשע"א - 112830/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228119 מספר סימן

AFLURIA

Owners

Name: CSL Limited

Address: 45 Poplar Road, Parkville Victoria 3052, 
Australia

Identification No.: 801080

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Influenza vaccines for humane use; all included in 
class 5.

חיסוני שפעת לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 112930/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228120 מספר סימן

MERIVON

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, plant 
growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, 
natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects; all included in 
class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, במיוחד
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים,
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח,

כימיקלים טבעיים או מלאכותיים לשימוש כפיתיונות או סוכנים
מיניים לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 113030/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228121 מספר סימן

SYSTORA

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products as 
well as grains and cereals not included in other 
classes; seeds; foodstuffs for animals; all included in 
class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות וכמו כן תבואות ודגנים שאינם
נכללים בסוגים אחרים; זרעים; דברי מאכל לחיות; הנכללים

כולם בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 113130/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228122 מספר סימן

SYSTORA

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, plant 
growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, 
natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects; all included in 
class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, במיוחד
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים לוויסות גדילת צמחים,
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח,

כימיקלים טבעיים או מלאכותיים לשימוש כפיתיונות או סוכנים
מיניים לבלבול חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 113230/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228124 מספר סימן

SYSTORA

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג  5.

כ"ג טבת תשע"א - 113330/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228125 מספר סימן

IBUTAF

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street, Hod-Hasharon, 45240, 
Israel

כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for lowering temperature and pain relief; 
all included in class 5.

תכשירים לשיכוך כאבים והורדת חום; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 113430/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228126 מספר סימן

איבוטף

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street, Hod-Hasharon, 45240, 
Israel

כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for lowering temperature and pain 
relief ; all included in class 5.

תכשירים לשיכוך כאבים והורדת חום; הנכללים בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 113530/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228130 מספר סימן

אלסטומיקס

Ownersבעלים

Name: PAZKAR LTD. שם: פזקר בע"מ

Address: Alon Tavor Industrial Area, Alon Tavor, Israel כתובת : אזור תעשיה אלון תבור, אלון תבור, ישראל

Identification No.: 510520687מספר זיהוי: 510520687

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: 19 סוג: 19

Bitumen and bituminous products for sealing and 
insulation; all included in class 19.

ביטומן ומוצרי ביטומן לאיטום ובידוד; הנכללים כולם בסוג 19.

כ"ג טבת תשע"א - 113630/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228131 מספר סימן

תרמו אייר

Ownersבעלים

Name: PAZKAR LTD. שם: פזקר בע"מ

Address: Alon Tavor Industrial Area, Alon Tavor, Israel כתובת : אזור תעשיה אלון תבור, אלון תבור, ישראל

Identification No.: 510520687מספר זיהוי: 510520687

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: 17 סוג: 17

Sealing and insulation products and materials; all 
included in class 17.

מוצרים וחומרים לאיטום ובידוד; הנכללים כולם בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 113730/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228132 מספר סימן

אינופז

Ownersבעלים

Name: PAZKAR LTD. שם: פזקר בע"מ

Address: Alon Tavor Industrial Area, Alon Tavor, Israel כתובת : אזור תעשיה אלון תבור, אלון תבור, ישראל

Identification No.: 510520687מספר זיהוי: 510520687

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: 17 סוג: 17

Sealing and insulation products and materials; all 
included in class 17.

מוצרים וחומרים לאיטום ובידוד; הנכללים כולם בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 113830/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228133 מספר סימן

WALL

מאסטר

Ownersבעלים

Name: PAZKAR LTD. שם: פזקר בע"מ

Address: Alon Tavor Industrial Area, Alon Tavor, Israel כתובת : אזור תעשיה אלון תבור, אלון תבור, ישראל

Identification No.: 510520687מספר זיהוי: 510520687

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: 17 סוג: 17

Sealing and insulation products and materials; all 
included in class 17.

מוצרים וחומרים לאיטום ובידוד; הנכללים כולם בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 113930/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228134 מספר סימן

INOPAZ

Ownersבעלים

Name: PAZKAR LTD. שם: פזקר בע"מ

Address: Alon Tavor Industrial Area, Alon Tavor, Israel כתובת : אזור תעשיה אלון תבור, אלון תבור, ישראל

Identification No.: 510520687מספר זיהוי: 510520687

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: 17 סוג: 17

Sealing and insulation products and materials; all 
included in class 17.

מוצרים וחומרים לאיטום ובידוד; הנכללים כולם בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 114030/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228135 מספר סימן

פלקסיפול

Ownersבעלים

Name: PAZKAR LTD. שם: פזקר בע"מ

Address: Alon Tavor Industrial Area, Alon Tavor, Israel כתובת : אזור תעשיה אלון תבור, אלון תבור, ישראל

Identification No.: 510520687מספר זיהוי: 510520687

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: 17 סוג: 17

Sealing and insulation products and materials; all 
included in class 17.

מוצרים וחומרים לאיטום ובידוד; הנכללים כולם בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 114130/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228136 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

The mark is limited to the colours Blue, Green, 
Brown, White, Black as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, ירוק, חום, לבן, שחור הנראים
בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes;  
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות;
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים

כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 114230/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228137 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes;  
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות;
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים

כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 114330/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228138 מספר סימן

Owners

Name: MULTALER ET CIE

Address: Colombes, France

Identification No.: 35402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 44 סוג: 44

Beauty salons; included in class 44. מכוני יופי; הנכללים בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 114430/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228139 מספר סימן

EXPERIA

Owners

Name: James L. Throneburg

Address: 2210 Newton Drive,, P.O.B. 5399, Statesville, 
North Carolina, 28687-5399, U.S.A.

Identification No.: 801083

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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

Men’s women’s and children’s clothing, socks, shoes, 
insoles and foot beds for shoes, and footwear 
systems comprising socks and shoes; all included in 
Class 25.

בגדים, גרביים, נעליים, סוליות פנימיות ורפידות נעליים
לגברים, נשים וילדים, ומערכות הנעלה הכוללות גרביים

ונעליים; הכל כלול בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 114530/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228146 מספר סימן

APOSTHERAPY

Ownersבעלים

Name: Apos - Medical and Sports Technologies Ltd. שם: אפוס טכנולוגיות רפואה וספורט בע"מ

Address: Beit Merkazim 2001, 1 Abba Even St., Herzliya 
Pituach, 46733, Israel

כתובת : בית מרכזים 2001, רח' אבא אבן 1, הרצליה פיתוח,
46733, ישראל

Identification No.: 513592253מספר זיהוי: 513592253

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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ג טבת תשע"א - 114630/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228148 מספר סימן

Owners

Name: Glavagrosbyt, Limited Liability Company.

Address: Dolgorukovskaya street 9, Building 3., Moscow, 
127006, Russian Federation

Identification No.: 801081

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: 29 סוג: 29

Seeds of sunflower, pumpkin, prepared, including 
roasted and dried; all included in class 29.

זרעי חמנייה, דלעת, מוכנים, כולל קלויים ומיובשים; 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)

Russian Federation, 21/09/2009, No. 2009723178 רוסיה, 21/09/2009, מספר 2009723178

Class: 29 סוג: 29

כ"ג טבת תשע"א - 114730/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228149 מספר סימן

Owners

Name: Glavagrosbyt, Limited Liability Company.

Address: Dolgorukovskaya street 9, Building 3., Moscow, 
127006, Russian Federation

Identification No.: 801081

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: 29 סוג: 29

Seeds of sunflower, pumpkin, prepared, including 
roasted and dried; all included in class 29.

זרעי חמנייה, דלעת, מוכנים, כולל קלויים ומיובשים; 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)

Russian Federation, 02/10/2009, No. 2009724402 רוסיה, 02/10/2009, מספר 2009724402

Class: 29 סוג: 29

כ"ג טבת תשע"א - 114830/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228150 מספר סימן

SUNARC

Owners

Name: Sunarc of Canada Inc.

Address: 1980 Sherbrooke Street West, Suite 900-28, 
Montreal, Province of Quebec H3H 1E8, Canada

Identification No.: 801082

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Liquid foam insulation and polyethylene film for 
insulation, heating and cooling of buildings all sold 
individually or as a unit with pumps, foam generators 
and air compressors; liquid foam insulation for use in 
solar structures; all included in class 17.

בידוד קצף נוזלי וסרט פוליאתילן לבידוד, חימום וקירור של
בניינים הנמכרים כולם בצורה אינדיבידואלית או כיחידה עם
משאבות, יוצרי קצף ומדחסי אוויר; בידוד קצף נוזלי לשימוש

במבנים סולאריים; הנכללים כולם בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 114930/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228151 מספר סימן

Owners

Name: Sunarc of Canada Inc.

Address: 1980 Sherbrooke Street West, Suite 900-28, 
Montreal, Province of Quebec H3H 1E8, Canada

Identification No.: 801082

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Liquid foam insulation and polyethylene film for 
insulation, heating and cooling of buildings all sold 
individually or as a unit with pumps, foam generators 
and air compressors; liquid foam insulation for use in 
solar structures; all included in class 17.

בידוד קצף נוזלי וסרט פוליאתילן לבידוד, חימום וקירור של
בניינים הנמכרים כולם בצורה אינדיבידואלית או כיחידה עם
משאבות, יוצרי קצף ומדחסי אוויר; בידוד קצף נוזלי לשימוש

במבנים סולאריים; הנכללים כולם בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 115030/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228152 מספר סימן

AMALAYA

Owners

Name: Hess Family Estates AG

Address: Steinholzli, CH - 3097 Liebefeld-Bern, 
Switzerland

Identification No.: 801086

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Wines; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 115130/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228153 מספר סימן

LAREDO

Owners

Name: Dan Post Boot Company

Address: 400 N. Main Street, c/o McRae Industries, Inc., 
Mt. Gilead, North Carolina 27306, U.S.A.

Identification No.: 801084

(Tennessee 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

Footwear, belts and socks; Boots; all included in 
class 25.

הנעלה, חגורות וגרביים; מגפיים; 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., 18/11/2009, No. 77875380 ארה"ב, 18/11/2009, מספר 77875380

Class: 25 סוג: 25

Boots; all included in class 25. מגפיים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 115230/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228154 מספר סימן

Owners

Name: Sunarc of Canada Inc.

Address: 1980 Sherbrooke Street West, Suite 900-28, 
Montreal, Province of Quebec H3H 1E8, Canada

Identification No.: 801082

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Pumps, foam generators and air compressors for 
insulation, heating and cooling of buildings all sold 
individually or as a unit with liquid foam insulation 
and polyethylene film; all included in class 7.

משאבות, יוצרי קצף ומדחסי אוויר לבידוד, חימום וקירור של
בניינים הנמכרים כולם בצורה אינדיבידואלית או כיחידה עם
בידוד קצף נוזלי וסרט פוליאתילן; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 115330/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228155 מספר סימן

SUNARC

Owners

Name: Sunarc of Canada Inc.

Address: 1980 Sherbrooke Street West, Suite 900-28, 
Montreal, Province of Quebec H3H 1E8, Canada

Identification No.: 801082

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Pumps, foam generators and air compressors for 
insulation, heating and cooling of buildings all sold 
individually or as a unit with liquid foam insulation 
and polyethylene film; all included in class 7.

משאבות, יוצרי קצף ומדחסי אוויר לבידוד, חימום וקירור של
בניינים הנמכרים כולם בצורה אינדיבידואלית או כיחידה עם
בידוד קצף נוזלי וסרט פוליאתילן; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 115430/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228156 מספר סימן

Owners

Name: BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Address: Phoenix, Arizona, U.S.A.

Identification No.: 8390

(Arizona 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: 43 סוג: 43

Hotel services; all included in class 43. שירותי מלון; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 115530/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228157 מספר סימן

TAIZHU

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; pigments; titanium dioxide pigments; ceramic 
paints; coatings (paints); all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים נגד חלודה ונגד
התדרדרות של עץ; צבענים; חומרים מקבעי צבע; שרפים
גולמיים טבעיים; מתכות בצורת רדיד ואבקה עבור צבעים,
מעצבים, מדפיסים ואומנים; פיגמנטים; פיגמנטים מתחמוצת
טיטניום; צבעי קרמיקה; ציפויים (צבעים); הנכללים כולם בסוג

.2

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/09/2009, No. 302009056859 גרמניה, 24/09/2009, מספר 302009056859

Class: 2 סוג: 2

כ"ג טבת תשע"א - 115630/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228158 מספר סימן

BEST WESTERN PREMIER

Owners

Name: BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Address: Phoenix, Arizona, U.S.A.

Identification No.: 8390

(Arizona 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: 43 סוג: 43

Hotel services; all included in class 43. שירותי מלון; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 115730/12/2010



Application Date 18/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228159 מספר סימן

BEST WESTERN REWARDS

Owners

Name: BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Address: Phoenix, Arizona, U.S.A.

Identification No.: 8390

(Arizona 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: 35 סוג: 35

Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes; all included in class 35.

שירותי נאמנות לקוחות ושירותי מועדון לקוחות, למטרות
מסחר, קידום ו/או פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 115830/12/2010



Application Date 19/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228160 מספר סימן

Owners

Name: VITA-MIX CORPORATION

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 37334

(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: 7 סוג: 7

Electric blenders and food processors, parts thereof, 
and accessories therefor; and combined ice 
dispensers and electric blenders, parts thereof, and 
accessories therefor; all included in class 7.

מערבלים ומעבדי מזון חשמליים, חלקים מהם, ואביזרים לכך;
ודיספנסר קרח ומערבלים חשמליים משולבים, חלקים מהם,

ואביזרים לכך; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ג טבת תשע"א - 115930/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228175 מספר סימן

Owners

Name: VOLKMANN & ROSSBACH GMBH & CO KG

Address: Hohe Str. 9-17, Montabaur, 56410, Germany

Identification No.: 70892

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

The mark is limited to the colours white, light blue, 
dark blue  as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, כחול בהיר, כחול כהה 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; 
preassembled building parts, shaped parts and 
profile parts, not of metal, in the form of crash 
barriers, crash walls and skid barriers for roads; 
building components, shaped parts and profile parts 
not of metal for crash barriers, crash walls and skid 
barriers for roads; signs, non-luminous and non-
mechanical, not of metal for roads; glass granules, 
for marking roads; road marking sheets and strips of 
synthetic material; marker road studs of plastic for 
marking carriageways; all included in class 19.

חומרי בניה (לא מתכתיים); צינורות קשיחים לא מתכתיים
לבניה, אספלט, עלרוד וביטומן; חלקי בניה מורכבים מראש,
חלקים מעוצבים וחלקי פרופילים, לא ממתכת, בצורת מחסומי
התנגשות, חומות התנגשות ומחסומי החלקה לדרכים; רכיבי
בניה, חלקים מעוצבים וחלקי פרופילים לא ממתכת למחסומי

התנגשות, חומות התנגשות ומחסומי החלקה לדרכים;
תמרורים, בלתי מוארים ובלתי מכניים, שאינם עשויים מתכת
לדרכים,  גרגרי זכוכית לסימון דרכים, גליונות ורצועות לסימון
דרכים מחומר סינטטי; יתדות לציון דרכים מפלסטיק לסימון

רחובות חד סטריים; הנכללים כולם בסוג 19.

כ"ג טבת תשע"א - 116030/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228176 מספר סימן

Owners

Name: VOLKMANN & ROSSBACH GMBH & CO KG

Address: Hohe Str. 9-17, Montabaur, 56410, Germany

Identification No.: 70892

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

The mark is limited to the colours white, light blue, 
dark blue  as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, כחול בהיר, כחול כהה הנראים
בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair; installation services; 
installation, maintenance, repair and/or servicing of 
crash barriers, crash walls, skid barriers, guard walls, 
noise protection embankments and sight-screen 
walls, for roads, road signs and panels, bollards and 
road barriers; road marking operations; all included in 
class 37.

בניית מבנים; תיקון; שירותי התקנה; התקנה, אחזקה, תיקון
ו/או שירות של מחסומי התנגשות, מחסומי החלקה, חומות
שמירה, סוללות הגנה מפני רעשים וחומות הכוונת ראייה,

לדרכים, תמרורי דרכים ולוחות בקרה, עמודי עגינה ומחסומי
דרכים; פעולות ציון דרכים; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ג טבת תשע"א - 116130/12/2010



Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228180 מספר סימן

GSPIN

Owners

Name: GENENTECH, INC.

Address: 1 DNA Way, South San Francisco, CA, 94080-
4990, U.S.A.

Identification No.: 10293

(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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, growth 
hormone, in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, הורמוני גדילה, בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 116230/12/2010



Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228182 מספר סימן

LUKATRIM

לוקאתרים

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 prepration for the treatment of 
respiratory disorders/respiratory tract deases, 
included in class 5.

תכשיר רוקחות לטיפול בקשיי נשימה/מחלות דרכי הנשימה,
הנכלל בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 116330/12/2010



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228218 מספר סימן

Owners

Name: N.V. Organon

Address: Oss, Netherlands

Identification No.: 368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Medicines and pharmaceutical preparations for use 
in the treatment of infertility; drugs in the field of 
reproductive health; all included in class 5.

תכשירים רפואיים ורוקחיים לשימוש בטיפול של  אי-פוריות;
תרופות בתחום של בריאות פורה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 116430/12/2010



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228219 מספר סימן

Owners

Name: N.V. Organon

Address: Oss, Netherlands

Identification No.: 368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Medicines and pharmaceutical preparations for 
stimulating human fertility; all included in class 5.

תכשירים רפואיים ורוקחיים לעורר פוריות בני האדם; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 116530/12/2010



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228222 מספר סימן

Owners

Name: N.V. Organon

Address: Oss, Netherlands

Identification No.: 368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 educational information via the internet for 
doctors, researchers, patients, healthcare 
professionals and consumers, in the field of fertility; 
all included in class 41.

אספקת מידע חינוכי דרך האינטרנט לרופאים, חוקרים,
מטופלים, מקצועני טיפול בריאותי וצרכנים, בתחום של פוריות;

הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 116630/12/2010



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228223 מספר סימן

Owners

Name: N.V. Organon

Address: Oss, Netherlands

Identification No.: 368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Brochures; magazines in the field of 
pharmaceuticals; publications, namely brochures and 
magazines in the field of human fertility; printed 
promotional materials in the area of pharmaceuticals, 
namely human fertility; printed materials, namely 
brochures and magazines in the field of 
pharmaceuticals and human fertility; all included in 
class 16.

עלונים; מגזינים בתחום של רוקחות; הוצאות לאור, דהיינו
עלונים ומגזינים בתחום של פוריות בני האדם; חומרי קידום

מודפסים בשטח של רוקחות, דהיינו פוריות בני האדם; חומרים
מודפסים, דהיינו עלונים ומגזינים בתחום של רוקחות ופוריות

בני האדם; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 116730/12/2010



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228224 מספר סימן

Owners

Name: OGON DESIGNS

Address: Rue Alberto Santo Dumont, Zac Du Long 
Buisson, 27930 Guichainville, France

Identification No.: 801089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Pocket wallets; pocket wallets case; aluminium 
pocket wallets case; card holder; card holder and 
card holding case for credit cards, for identity cards, 
for business cards or for loyalty cards; aluminium 
card holding case; purses; purses case; aluminium 
purses case; coin holder; Euro coin holder; coin 
holder case; aluminium coin holder case; coin 
holding device; Euro coin holding device; coin 
holding case; aluminium coin holding case; all 
included in class 18.

ארנקי כיס; נרתיק לארנקי כיס; נרתיק מאלומיניום לארנקי כיס;
מחזיק כרטיסים; מחזיק כרטיסים ונרתיק להחזקת כרטיסים
לכרטיסי אשראי, לכרטיסי זיהוי, לכרטיסי ביקור או לכרטיסי
נאמנות; נרתיק מאלומיניום להחזקת כרטיסים; ארנקי נשים;
נרתיק לארנקי נשים; נרתיק מאלומיניום לארנקי נשים; מחזיק
מטבעות; מחזיק מטבעות אירו; נרתיק למחזיק מטבעות; נרתיק
מאלומיניום למחזיק מטבעות; התקן להחזקת מטבעות; התקן
להחזקת מטבעות אירו; נרתיק להחזקת מטבעות; נרתיק
מאלומיניום להחזקת מטבעות; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 116830/12/2010



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228225 מספר סימן

COBAN

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: 5 סוג: 5

Elastic, self-adhering medical bandaging tape; all 
included in class 5.

סרט חבישה רפואית אלסטית, נדבקת מעצמה; הנכללים כולם
בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 116930/12/2010



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228226 מספר סימן

COBAN

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: 10 סוג: 10

Orthopedic support bandages and compression 
bandage wraps; all included in class 10.

תחבושות תמיכה אורטופדיות ותחבושות לחץ אלסטיות;
הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 117030/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228228 מספר סימן

FOSSIL

Owners

Name: Fossil, Inc.

Address: 2280 N. Greenville Ave., Richardson, Texas, 
75082, U.S.A.

Identification No.: 17631

(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: 9 סוג: 9

Eyewear and sunwear; included in class 9. משקפי עיניים ומשקפי שמש; הנכללים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 117130/12/2010



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228238 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: GIDEON ZIMERMAN שם: גדעון צימרמן

Address: 226 Mishol Hssarig, Liman, 22820, Israel כתובת : משעול השריג 226, לימן, 22820, ישראל

Identification No.: 50961176מספר זיהוי: 50961176

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 application softaare for mobile phones; 
included in class 9.

תוכנת יישום מחשב עבור טלפונים ניידים; הנכללים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 117230/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228239 מספר סימן

THE RECONNECTION

Owners

Name: ERIC PEARL

Address: c/o The reconnection, LLC, P.O.B. P.O.B. 3600, 
Hollywood, California, 90078-3600, U.S.A.

Identification No.: 801090

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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: 44 סוג: 44

Information services in the field of physical, mental, 
emotional, spiritual, dynamic and energetic healing; 
therapeutic treatment of the body; healthcare 
services; advisory and consultancy services relating 
to physical, mental emotion, spiritual, dynamic and 
energetic healing; healthcare consultancy services; 
all included in class 44.

שירותי אינפורמציה בתחום ריפוי פיסי, מנטלי, אמוציונלי,
רוחני, דינמי ואנרגטי;  טיפול רפואי של הגוף; שירותי רפואה;
שירותי הכוונה וייעוץ בקשר לריפוי פיסי, מנטלי, אמוציונלי,
רוחני, דינמי ואנרגטי; שירותי ייעוץ רפואיים; הכל כלול בסוג

.44

כ"ג טבת תשע"א - 117330/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228240 מספר סימן

RECONNECTIVE HEALING

Owners

Name: ERIC PEARL

Address: c/o The reconnection, LLC, P.O.B. P.O.B. 3600, 
Hollywood, California, 90078-3600, U.S.A.

Identification No.: 801090

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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: 44 סוג: 44

Information services in the field of physical, mental, 
emotional, spiritual, dynamic and energetic healing; 
therapeutic treatment of the body; healthcare 
services; advisory and consultancy services relating 
to physical, mental emotion, spiritual, dynamic and 
energetic healing; healthcare consultancy services; 
all included in class 44.

שירותי אינפורמציה בתחום ריפוי פיסי, מנטלי, אמוציונלי,
רוחני, דינמי ואנרגטי;  טיפול רפואי של הגוף; שירותי רפואה;
שירותי הכוונה וייעוץ בקשר לריפוי פיסי, מנטלי, אמוציונלי,
רוחני, דינמי ואנרגטי; שירותי ייעוץ רפואיים; הכל כלול בסוג

.44

כ"ג טבת תשע"א - 117430/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228241 מספר סימן

Owners

Name: SHANGHAI HUAFU INVESTMENT CO., LTD.

Address: 2/F Building No. 3, 1 East Kangqiao Road, 
Kangqiao Town, Nanhui Discrit, Shanghai, People's 
Republic of China

Identification No.: 70899

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: 25 סוג: 25

Clothing; layettes (clothing); bathing suits; waterproof 
clothing; theatrical costume; gymnastic shoes; shoes; 
hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; belt 
(clothing); wedding dress; all included in class 25.

דברי הלבשה; מערכות לבוש לתינוקות; בגדי ים; ביגוד חסין
מים; תחפושות תיאטרון; נעלי התעמלות; נעליים; כובעים;
הלבשה תחתונה, גרביים וגרביונים; כפפות (לבוש); עניבות;

חגורות (לבוש); שמלות כלה;  הכל כלול בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 117530/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228242 מספר סימן

Owners

Name: SHANGHAI HUAFU INVESTMENT CO., LTD.

Address: 2/F Building No. 3, 1 East Kangqiao Road, 
Kangqiao Town, Nanhui Discrit, Shanghai, People's 
Republic of China

Identification No.: 70899

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: 18 סוג: 18

Pelts; handbags; furniture leather coverings ; leather 
shoulder belts; fur skins; umbrellas; canes; harness 
fittings, not of precious metal;  gut for making 
sausages ; valises; all included in class 18.

פרוות; תיקי יד; כיסויים העשויים עור לרהיטים ; רצועות כתפיים
עשויות עור; פרוות עור; מטריות; מקלות הליכה; אביזרים
הקשורים לרתמות שאינם עשויים ממתכת יקרה; קרביים

להכנת נקניקים ; מזוודות; הכל כלול בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 117630/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228243 מספר סימן

LISTERINE ZERO

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Non-medicated mouthwash; all included in class 3. מי פה שאינם רפואיים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 117730/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228244 מספר סימן

LISTERINE ZERO

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 mouthwash; all included in class 5. מי פה רפואיים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 117830/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228246 מספר סימן

Owners

Name: SHANGHAI HUAFU INVESTMENT CO., LTD.

Address: 2/F Building No. 3, 1 East Kangqiao Road, 
Kangqiao Town, Nanhui Discrit, Shanghai, People's 
Republic of China

Identification No.: 70899

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: 35 סוג: 35

Advertising; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; sales promotion 
(for others) business information; personal 
management consultancy; relocation service for 
businesses; computer databases (compilation of 
information into-); accounting; rental of vending 
machines; import-export agencies; all inclued in class 
35.

פרסום; ארגון תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות; קידום
מכירות (עבור אחרים); מידע עסקי; יעוץ בענייני ניהול כח-אדם;
שירותי העתקה/מעבר למקום חדש עבור עסקים; מאגרי מידע
מוחשבים (איגוד/ארגון מידע לתוך-); ניהול חשבונות; השכרת
מכונות אוטומטיות; סוכנויות יבוא-יצוא; הכל כלול בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 117930/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228256 מספר סימן

Owners

Name: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

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

Downloadable publications; all goods included in 
class 9.

פירסומים הניתנים להורדה; כל הסחורות נכללות 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)

Switzerland, 05/03/2010 שוויץ, 05/03/2010

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 118030/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228258 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education in the medical, pharmaceutical and cancer 
supportive care field; providing of training in the 
medical, pharmaceutical and cancer supportive care 
field; writing and publication of texts in the medical, 
pharmaceutical and cancer supportive care field; 
publication of electronic books and journals in the 
medical, pharmaceutical and cancer supportive care 
field; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums and workshops 
in  the medical, pharmaceutical and cancer 
supportive care field; entertainment; all services 
included in class 41.

חינוך ברפואה, תמיכה וטיפול רוקחי בשטח הסרטן; אספקת
אימון ותמיכה בשטח הרפואי, רוקחי בשטח הסרטן; כתיבה

ופירסום טקסטים ברפואה, תמיכה וטיפול רוקחי בשטח הסרטן;
פירסום ספרים אלקטרוניים וכתבי עת ברפואה, תמיכה וטיפול
רוקחי בשטח הסרטן; אירגון וניהול ועידות, קונגרסים, סמינרים,
סימפוזיונים וסדנאות ברפואה, תמיכה וטיפול רוקחי בשטח

הסרטן; בידור; כל השירותים 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)

Switzerland, 05/03/2010 שוויץ, 05/03/2010

Class: 41 סוג: 41

כ"ג טבת תשע"א - 118130/12/2010



Owners

Name: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

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 טבת תשע"א - 118230/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228259 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development of pharmaceuticals, 
scientific and industrial research for the development 
of drugs and active principles; consultancy in the 
fields of chemical and pharmaceutical technologies 
as well as in the field of cancer supportive care; All 
services included in Class 42.

מחקר ופיתוח של תכשירי רוקחות, מחקר מדעי ותעשייתי עבור
פיתוח של תרופות ופרינציפים פעילים; ייעוץ בשטח של כימייה
וטכנולוגיית תכשירי רוקחות כמו גם בשטח תמיכה וטיפול

בסרטן; כל השירותים נכללים  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)

Switzerland, 05/03/2010 שוויץ, 05/03/2010

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 118330/12/2010



Owners

Name: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

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 טבת תשע"א - 118430/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228260 מספר סימן

Owners

Name: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Identification No.: 19026

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: 45 סוג: 45

Exploitation of intellectual property rights, particularly 
licensing of intellectual property including know-how 
in the field of chemical and pharmaceutical 
technologies; All services included in Class 45.

ניצול זכויות קניין רוחני, במיוחד רישוי של קניין רוחני כולל ידע
מקצועי בשטח של טכנולוגיות כימיות ורוקחות; כל השירותים

נכללים 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)

Switzerland, 05/03/2010 שוויץ, 05/03/2010

Class: 45 סוג: 45

כ"ג טבת תשע"א - 118530/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228262 מספר סימן

Owners

Name: THERESIA URSULA ZETTERER

Address: Wasserturmstr. 4, Ismaning, 85737, Germany

Identification No.: 70900

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: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, game, roe, seafood, shellfish 
and/or crustaceans as well as goods and/or 
preparations thereof in fresh, preserved, dried, 
frozen, smoked, marinated and/or partially prepared 
form, included in class 29; salads included in class 
29; eggs and products made thereof; cheese; all 
included in class 29.

בשר, דגים, עופות, ציד, ביצי דגים, מזון ים, רכיכות ו/או
סרטנים וכן טובין ו/או תכשירים מהם טריים, משומרים, יבשים,
קפואים, מעושנים, כבושים ו/או מוכנים בחלקם, הכלולים בסוג
29; סלטים הכלולים בסוג 29; ביצים ומוצרים העשויים מהם;

גבינה; כולם כלולים בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 118630/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228270 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Al-Bawader Capital Ltd. שם: אל -בוואדר קפיטל בע"מ

Address: Hamenofim 11, Herzeliya, 46725, Israel כתובת : המנופים 11, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 514418516מספר זיהוי: 514418516

חברה פרטית

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: 36 סוג: 36

Financial services, namely, financial management 
and financial consultancy; management and 
administration of funds; fund investments, venture 
capital funds services; business consulting services; 
private equity investment services; private equity 
services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, ניהול פיננסי וייעוץ פיננסי; ניהול
ואדמיניסטרציה של קרנות; השקעות בקרנות, שירותי קרנות
הון סיכון; שירותי ייעוץ עסקי; שירותי השקעות הון עצמי;

שירותי הון עצמי; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 118730/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228271 מספר סימן

AL-BAWADER

Ownersבעלים

Name: Al-Bawader Capital Ltd. שם: אל -בוואדר קפיטל בע"מ

Address:  ישראל46725, הרצליה, 11המנופים , כתובת : המנופים 11, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 514418516מספר זיהוי: 514418516

חברה פרטית

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: 36 סוג: 36

Financial services, namely, financial management 
and financial consultancy; management and 
administration of funds; fund investments, venture 
capital funds services; business consulting services; 
private equity investment services; private equity 
services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, ניהול פיננסי וייעוץ פיננסי; ניהול
ואדמיניסטרציה של קרנות; השקעות בקרנות, שירותי קרנות
הון סיכון; שירותי ייעוץ עסקי; שירותי השקעות הון עצמי;

שירותי הון עצמי; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 118830/12/2010



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228272 מספר סימן

אל- בוואדר

Ownersבעלים

Name: Al-Bawader Capital Ltd. שם: אל -בוואדר קפיטל בע"מ

Address:  ישראל46725, הרצליה, 11המנופים , כתובת : המנופים 11, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 514418516מספר זיהוי: 514418516

חברה פרטית

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: 36 סוג: 36

Financial services, namely, financial management 
and financial consultancy; management and 
administration of funds; fund investments, venture 
capital funds services; business consulting services; 
private equity investment services; private equity 
services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, ניהול פיננסי וייעוץ פיננסי; ניהול
ואדמיניסטרציה של קרנות; השקעות בקרנות, שירותי קרנות
הון סיכון; שירותי ייעוץ עסקי; שירותי השקעות הון עצמי;

שירותי הון עצמי; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 118930/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228275 מספר סימן

Owners

Name: TATONKA GmbH Qualitatsausrustung fur 
Freizeitaktive

Address: Dasing, Germany

Identification No.: 56552

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

Camera cases and rain covers therefore; included in 
Class 9

תיקי מצלמות וכיסויי גשם עבורם; הנכללים בסוג 9

כ"ג טבת תשע"א - 119030/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228276 מספר סימן

TATONKA

Owners

Name: TATONKA GmbH Qualitatsausrustung fur 
Freizeitaktive

Address: Dasing, Germany

Identification No.: 56552

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

Camera cases and rain covers therefore; included in 
Class 9

תיקי מצלמות וכיסויי גשם עבורם; הנכללים בסוג 9

כ"ג טבת תשע"א - 119130/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228277 מספר סימן

Owners

Name: TATONKA GmbH Qualitatsausrustung fur 
Freizeitaktive

Address: Dasing, Germany

Identification No.: 56552

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: 18 סוג: 18

Pouches, document bags, tote bags; purses; pocket 
wallets; key cases; suitcases; handbags; briefcases; 
shopping bags; satchels; sport and leisure bags; 
travelling bags and sacks; laundry bags; back packs, 
rucksacks, back carrying systems, water rucksacks, 
namely rucksacks to accommodate  water bags; map
-cases; protective rain coverings for the aforesaid 
goods; and trekking sticks, namely walking sticks; 
included in Class 18.

פאוצ'ים, שקי מסמכים, תיקי נשיאה; ארנקי מטבעות; ארנקי
כיס; נרתיקי מפתחות; מזוודות; תיקי יד; תיקי מסמכים; שקי
קניות; ילקוטים; תיקי ספורט ולשעות הפנאי; תיקים ושקים
לנסיעות; שקי כביסה; תרמילי גב, תיקי גב, מערכות לנשיאה
על הגב, תרמילי גב למים, שהם תרמילי גב לנשיאת תיקי מים;
נרתיקי מפות; כיסויי מגן מפני גשם עבור הטובין הנ"ל; ומקלות

למסעות רגליים, שהם מקלות הליכה; הנכללים בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 119230/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228278 מספר סימן

TATONKA

Owners

Name: TATONKA GmbH Qualitatsausrustung fur 
Freizeitaktive

Address: Dasing, Germany

Identification No.: 56552

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: 22 סוג: 22

Tents and awnings; included in Class 22 אוהלים וגגונים; הנכללים בסוג 22

כ"ג טבת תשע"א - 119330/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228279 מספר סימן

TATONKA

Owners

Name: TATONKA GmbH Qualitatsausrustung fur 
Freizeitaktive

Address: Dasing, Germany

Identification No.: 56552

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, namely ponchos; footwear for trekking, 
climbing and bicycle sport, outer garments and 
underwear for trekking, climbing and bicycle sport; 
rain jackets and rain trousers; included in Class 25

דברי הלבשה, שהם פונצ'וים; הנעלה עבור מסעות רגליים,
טיפוס וספורט אופניים, בגדים חיצוניים ותחתונים עבור מסעות
רגליים, טיפוס וספורט אופניים; ז'קטים לגשם ומכנסיים לגשם;

הנכללים בסוג 25

כ"ג טבת תשע"א - 119430/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228280 מספר סימן

Owners

Name: TATONKA GmbH Qualitatsausrustung fur 
Freizeitaktive

Address: Dasing, Germany

Identification No.: 56552

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: 22 סוג: 22

Tents and awnings; included in Class 22 אוהלים וגגונים; הנכללים בסוג 22

כ"ג טבת תשע"א - 119530/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228281 מספר סימן

Owners

Name: TATONKA GmbH Qualitatsausrustung fur 
Freizeitaktive

Address: Dasing, Germany

Identification No.: 56552

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, namely ponchos; footwear for trekking, 
climbing and bicycle sport, outer garments and 
underwear for trekking, climbing and bicycle sport; 
rain jackets and rain trousers; included in Class 25

דברי הלבשה, שהם פונצ'וים; הנעלה עבור מסעות רגליים,
טיפוס וספורט אופניים, בגדים חיצוניים ותחתונים עבור מסעות
רגליים, טיפוס וספורט אופניים; ז'קטים לגשם ומכנסיים לגשם;

הנכללים בסוג 25

כ"ג טבת תשע"א - 119630/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228286 מספר סימן

PROCIPIENT

Owners

Name: GAYLORD CHEMICAL COMPANY, L.L.C.

Address: 106 Galeria Boulevard, Slidell, LA, 70458, 
U.S.A.

Identification No.: 801091

LOUISIANA 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: 1 סוג: 1

Dimethylsulfoxide for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, medical devices and for laboratory 
use, all included in class 1.

דימתילסולפאוקסיד לשימוש בייצור חומרים רפואיים, מכשירים
רפואיים, ולשימוש מעבדתי, הכל כלול בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 119730/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228289 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address: 50 Bilu St., Herzliya, Israel כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Vending machines, data processing equipment, 
devices and instruments for conveying the 
conversion of electrical signals; all included in class 
9.

מכונות מכירה אוטומטיות, ציוד לעיבוד נתונים, התקנים
ומכשירים להולכה והמרה של אותות על חשמל; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 119830/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228290 מספר סימן

באייר

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 and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; disinfectants; 
preparations for killing weeds and destroying vermin; 
insecticides; fungicides; herbicides; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות
רפואיות; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; חומרי
חיטוי; תכשירים לקטילת עשבים שוטים והשמדת מזיקים;
קוטלי חרקים; קוטלי פטריות; קוטלי עשבים; הנכללים כולם

בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 119930/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228291 מספר סימן

באייר

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: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal; semi-finished 
polycarbonate plastic substances, namely, plates, 
poles, bars and sheets; all aforementioned goods 
included in class 17.

גומי, גוטה-פרשה, גומי טבעי, נציץ וסחורות העשויות מחומרים
אלה ואינם נכללים בסוגים אחרים; פלסטיקים בצורה משוחלת
לשימוש בייצור; חומרי אריזה, אטימה ובידוד; צינורות גמישים,
לא ממתכת; חומרים גמורים למחצה מפלסטיק פוליקרבונטי,
דהיינו, לוחות, עמודים, מוטות ויריעות; כל הסחורות הנ"ל

הנכללות בסוג 17.

כ"ג טבת תשע"א - 120030/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228292 מספר סימן

באייר

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: 10 סוג: 10

Blood testing apparatus; blood analyzing apparatus; 
blood glucose meter; diagnostic devices for obtaining 
blood samples; lancing devices; cassettes containing 
reagents; all included in class 10.

מכשירים לבדיקת דם; מכשירים לניתוח דם; מודד סוכר בדם;
התקני אבחון להשגת דוגמיות דם; התקני אזמל; מחסניות

המכילות מגיבים; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 120130/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228293 מספר סימן

באייר

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; fertilizers; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; all 
included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, מדע וצילום, כמו כן בחקלאות,
גננות ויערנות; דשנים; שרפים מלאכותיים לא מעובדים,
פלסטיקים לא מעובדים; זבל אורגני; תרכובות כיבוי אש;

תכשירי חישול והלחמה; חומרים כימיים לשימור דברי מאכל;
חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם

בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 120230/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228294 מספר סימן

באייר

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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products, 
namely seeds for agriculture and horticultural 
purposes, flower seeds, sowing seeds, rice seeds 
and crop seeds; animal foodstuffs, nutritional 
additives for animal foodstuffs, not for medical 
purposes; all included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות, דהיינו זרעים למטרות חקלאות
וגננות, זרעי פרחים, זרעים לזריעה, זרעי אורז וזרעים ליבולים;
דברי מאכל לחיות, תוספות תזונתיות לדברי מאכל לחיות, לא

למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 120330/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228295 מספר סימן

באייר

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: 3 סוג: 3

Soaps; cosmetics, hair lotions; all included in class 3. סבונים; קוסמטיקה, תחליבי שיער; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 120430/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228296 מספר סימן

IMBREX

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 120530/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228297 מספר סימן

Owners

Name: SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN

Address: Paris, France

Identification No.: 4476

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Real estate services, namely, real estate brokerage, 
real estate acquisition, real estate equity sharing, 
namely, managing and arranging for ownership of 
real estate, condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate time 
sharing and leasing of real estate and real property, 
including condominiums and apartments; all included 
in class 36.

שירותי נדל"ן, דהיינו, תיווך נדל"ן, רכישת נדל"ן, חלוקת הון
נדל"ן, דהיינו, ניהול וארגון עבור בעלות של נדל"ן, בתים
משותפים, דירות; השקעות נדל"ן, ניהול נדל"ן, חלוקת זמן

בעלות על נדל"ן והשכרה של נדל"ן ונכסי מקרקעין, כולל בתים
משותפים ודירות; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 120630/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228298 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address:  הרצליה, ישראל50רח' בילו , כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services to provide food and beverages; all included 
in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 120730/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228299 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address:  הרצליה, ישראל50רח' בילו , כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Vending machines, data processing equipment, 
devices and instruments for conveying the 
conversion of electrical signals; all included in class 
9.

מכונות מכירה אוטומטיות, ציוד לעיבוד נתונים, התקנים
ומכשירים להולכה והמרה של אותות על חשמל; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 120830/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228300 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address:  הרצליה, ישראל50רח' בילו , כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services to provide food and beverages; all included 
in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 120930/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228301 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address:  הרצליה, ישראל50רח' בילו , כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Vending machines, data processing equipment, 
devices and instruments for conveying the 
conversion of electrical signals; all included in class 
9.

מכונות מכירה אוטומטיות, ציוד לעיבוד נתונים, התקנים
ומכשירים להולכה והמרה של אותות על חשמל; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 121030/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228302 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address:  הרצליה, ישראל50רח' בילו , כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services to provide food and beverages; all included 
in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 121130/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228303 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address:  הרצליה, ישראל50רח' בילו , כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Vending machines, data processing equipment, 
devices and instruments for conveying the 
conversion of electrical signals; all included in class 
9.

מכונות מכירה אוטומטיות, ציוד לעיבוד נתונים, התקנים
ומכשירים להולכה והמרה של אותות על חשמל; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 121230/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228304 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address:  הרצליה, ישראל50רח' בילו , כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services to provide food and beverages; all included 
in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 121330/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228305 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address:  הרצליה, ישראל50רח' בילו , כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Vending machines, data processing equipment, 
devices and instruments for conveying the 
conversion of electrical siganls; all included inclass 9.

מכונות מכירה אוטומטיות, ציוד לעיבוד נתונים, התקנים
ומכשירים להולכה והמרה של אותות על חשמל; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 121430/12/2010



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228306 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shlomo Tusya Cohen, I.D. שם: שלמה תוסיה כהן

Address:  הרצליה, ישראל50רח' בילו , כתובת : רח' בילו 50, הרצליה, ישראל

Identification No.: 054272208מספר זיהוי: 054272208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Ben Noon, Adv.

Address: 15A Pal Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: ד"ר בן נון, עו"ד

כתובת : רח' פל ים 15 א', חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services to provide food and beverages; all included 
in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 121530/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228314 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ELGAN OFFICE SUPPLIES LTD. שם: אלגן ציוד משרדי בע"מ

Address: P.O.B. 1160,  ,ישראל71110לוד , כתובת : ת.ד. 1160, לוד, 71110, ישראל

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

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: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations, other goods that are 
made of these materials and are not included in other 
classes; animal skins, scales, boxes and travel bags; 
umbrellas, sunshades and walking canes, whips, 
harnesses and saddles; 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 טבת תשע"א - 121630/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228315 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ELGAN OFFICE SUPPLIES LTD. שם: אלגן ציוד משרדי בע"מ

Address: P.O.B. 1160,  ,ישראל71110לוד , כתובת : ת.ד. 1160, לוד, 71110, ישראל

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

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: 22 סוג: 22

Ropes, strings, nets, tents, sheets, tarpaulin, Spread, 
sacks and bags (that are not included in other 
classes), padding and filling materials (except for 
rubber or plastic); raw fibrous textile materials; all 
included in class 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים,
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד

ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים גולמיים;
הנכללים כולם בסוג 22.

כ"ג טבת תשע"א - 121730/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228317 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ELGAN OFFICE SUPPLIES LTD. שם: אלגן ציוד משרדי בע"מ

Address: P.O.B. 1160,  ,ישראל71110לוד , כתובת : ת.ד. 1160, לוד, 71110, ישראל

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

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: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations, other goods that are 
made of these materials and are not included in other 
classes; animal skins, scales, boxes and travel bags; 
umbrellas, sunshades and walking canes, whips, 
harnesses and saddles; 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 טבת תשע"א - 121830/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228318 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ELGAN OFFICE SUPPLIES LTD. שם: אלגן ציוד משרדי בע"מ

Address: P.O.B. 1160,  ,ישראל71110לוד , כתובת : ת.ד. 1160, לוד, 71110, ישראל

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

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: 22 סוג: 22

Ropes, strings, nets, tents, sheets, tarpaulin, Spread, 
sacks and bags (that are not included in other 
classes), padding and filling materials (except for 
rubber or plastic); raw fibrous textile materials; all 
included in class 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים,
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד

ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים גולמיים;
הנכללים כולם בסוג 22.

כ"ג טבת תשע"א - 121930/12/2010



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228322 מספר סימן

Owners

Name: Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd

Address: No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan 
County, 330, Taiwan

Identification No.: 800759

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: 12 סוג: 12

Automobiles, vehicles, cars, bicycles, motorcycles, 
electric vehicles, electric bus; all included in class 12.

רכבים, כלי רכב, מכוניות, אופניים, אופנועים, כלי רכב
חשמליים, אוטובוס חשמלי; הנכללים כולם בסוג  12.

כ"ג טבת תשע"א - 122030/12/2010



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228323 מספר סימן

Owners

Name: Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd

Address: No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan 
County, 330, Taiwan

Identification No.: 800759

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

Recycling of wasted battery, sorting of waste and 
recyclable material, production of energy (electricity); 
all included in class 40.

מחזור של סוללה ריקה, מיון של פסולת וחומר ממוחזר, ייצור
אנרגיה (חשמל); הנכללים כולם בסוג  40.

כ"ג טבת תשע"א - 122130/12/2010



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228324 מספר סימן

Owners

Name: Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd

Address: No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan 
County, 330, Taiwan

Identification No.: 800759

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: 1 סוג: 1

Industrial chemicals, acidulated water for recharging 
accumulators, salts for galvanic cells, chemicals for 
use in industry; ion conductive chemical compounds 
for use in lithium ion batteries and lithium ion 
accumulators; all included in class 01.

כימיקלים תעשייתיים, מים שהחמיצו מעט לצורך טיעון מחדש
של אקומולאטורים, מלחים עבור תאים גלונים, כימיקלים

המשמשים בתעשייה; יון מוליך תרכובי כימיקלים המשמשים
בסוללות ליתיום יון ומצברי ליתיום יון; הנכללים כולם בסוג 01.

כ"ג טבת תשע"א - 122230/12/2010



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228325 מספר סימן

Owners

Name: Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd

Address: No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan 
County, 330, Taiwan

Identification No.: 800759

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

Accumulator boxes; accumulator jars; accumulators; 
batteries for vehicles; battery cases; battery charge 
devices; battery chargers; battery packs; electric 
accumulators; electric accumulators for vehicles; 
electric storage batteries; electrical storage batteries; 
electrodes; cell pack; electrical storage system 
(device); grid energy storage; all included in class 09.

תיבות לאקומולאטור; צנצנות לאקומולאטור; אקומולאטורים;
מצברים לרכבים; תיבות מצברים;  מתקנים לטעינת סוללות;
מטעני סוללות; חבילות סוללות; אקומולאטורים חשמליים;
אקומולאטורים חשמליים לרכבים; סוללות אחסון חשמליות;
סוללות חשמליות לאחסון; אלקטרודות; חבילת תא; מערכת
אחסון חשמלית (מכשיר); אחסון לרשת אנרגיה;   הנכללים

כולם בסוג  09.

כ"ג טבת תשע"א - 122330/12/2010



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228326 מספר סימן

Owners

Name: Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd

Address: No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan 
County, 330, Taiwan

Identification No.: 800759

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: 39 סוג: 39

Car transport, bus transport, transport and storage of 
wasted battery, electricity distribution, arranging of 
tours, car rental, carting, delivery of goods, freighting, 
passenger transport, train transport, courier services; 
all included in class 39.

תובלה במכונית, תובלה באוטובוס, תובלה ואחסון של סוללה
ריקה, חלוקת חשמל, ארגון של סיורים, השכרת רכב, הובלה
בעגלה, משלוח של טובין, העמסה, הובלה של נוסעים, תובלה

ברכבת, שירותי בלדר; נכללים כולם בסוג  39.

כ"ג טבת תשע"א - 122430/12/2010



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228327 מספר סימן

CHIP OUTPOST

Owners

Name: Digi-Key Corporation

Address: Thief River Falls, Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 54936

(Minnesota 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: 35 סוג: 35

Computerized on-line ordering services in the field of 
electronic components and hardware; computerized 
on-line retail store services in the field of electronic 
components and hardware; on-line auction services, 
included in Class 35.

שירותי הזמנה מקוונים ממוחשבים בתחום של רכיבים וחומרה
אלקטרוניים; שירותי חנות קמעונאית מקוונים ממוחשבים

בתחום של רכיבים וחומרה אלקטרוניים; שירותי מכירה פומבית
מקוונים, הנכללים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 122530/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228329 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: TOP TECHNOLOGIOT (85) LTD. שם: טופ טכנולוגיות (85) בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : נחלת יצחק 8, תל אביב, ישראל

Identification No.: 15819מספר זיהוי: 15819

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: 9 סוג: 9

Electronic calendars, dictionaries which contain 
didactical education and intellecutal software; money 
counting machines; all included in class 9.

יומנים, מילונים אלקטרוניים המכילים תוכנות חינוכיות, לימודיות
ואינטלקטואליות; מכונות לספירת כסף; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 122630/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228338 מספר סימן

Litvak

Ownersבעלים

Name: Boris Gurevich שם: בוריס גורביץ'

Address: 3 Karon Aharon St., Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' קרון אהרון 3, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 303916654מספר זיהוי: 303916654

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alexander Borochovich Rozenman, Adv.

Address: 76 Hatayasim St., Tel Aviv, 67431, Israel

שם: אלכסנדר בורוכוביץ' רוזנמן, עו"ד

כתובת : דרך הטייסים 76, תל אביב, 67431, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Different kinds of alcoholic drinks, like; vodka, 
whisky, vermouth, liqueur, wines, brandy and 
another; all included in class 33.

משקאות חריפים למיניהם, כגון: וודקה, וויסקי, ורמוט, ליקרים,
יינות, ברנדי ומשקאות חריפים נוספים; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 122730/12/2010



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228343 מספר סימן

PRESTA

Owners

Name: Malco Products, Inc.

Address: 361 Fairview Avenue, Barberton, OH, U.S.A.

Identification No.: 801092

(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: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing and abrasive products and 
preparations; metal cleaners and glazes; scratch 
removal preparation; degreasing preparations for 
automotive use; carpet shampoos and cleaning 
preparations; spot removers; preparations for 
cleaning and polishing tires; and hand cleaning 
preparations; all included in class 3.

מוצרים ותכשירים לניקוי, הברקה ושפשוף; מנקי ומזגגי מתכת;
תכשירים מסירי שריטות; תכשירים מסירי שומן לשימוש
במכוניות; שמפו ותכשירי  ניקוי לשטיח; מסירי כתמים;

תכשירים לניקוי והברקה של צמיגים; ותכשירי ניקוי ידיים;
הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 122830/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228355 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Rachel Shoef שם: רחל סוהמי שואף

Address: 16/1 Shmuel Avitsur Str., Tel Aviv, 68136, Israel כתובת : רח' שמואל אביצור 16/1, תל אביב, 68136, ישראל

Identification No.: 69209815מספר זיהוי: 69209815

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Natan, Rut, Yefet & Co., Adv.

Address: America House, 35 Shaul Hamelech Blvd., 
P.O.B. 18280, Tel Aviv, 61182, Israel

שם: נתן,ראט, יפת ושות', עו"ד

כתובת : בית אמריקה, שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18280, תל
אביב, 61182, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

מוצרי קוסמטיקה; הנכללים בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 122930/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228357 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Bein Harim Tourism Services Ltd שם: בין הרים שירותי תיירות בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל36רח' הנמל , כתובת : רח' הנמל 36, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511972713מספר זיהוי: 511972713

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiri Kasher-Hitin, Adv.

Address: 4 Berkowitz St., Tel Aviv, Israel

שם: שירי כשר-חיטין, עו"ד

כתובת : רחי ברקוביץ 4 (קומה 7), תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Conducting of sightseeing tours; arranging of 
sightseeing  tours; all included in class 39.

הדרכת טיולים לתיירים; תכנון טיולים לתיירים; הנכללים כולם
בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 123030/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228358 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Bein Harim Tourism Services Ltd שם: בין הרים שירותי תיירות בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל36רח' הנמל , כתובת : רח' הנמל 36, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511972713מספר זיהוי: 511972713

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiri Kasher-Hitin, Adv.

Address: 4 Berkowitz St., Tel Aviv, Israel

שם: שירי כשר-חיטין, עו"ד

כתובת : רחי ברקוביץ 4 (קומה 7), תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Conducting of sightseeing tours; arranging of 
sightseeing  tours; all included in class 39.

הדרכת טיולים לתיירים; תכנון טיולים לתיירים; הנכללים כולם
בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 123130/12/2010



Application Date 15/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228359 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Bein Harim Tourism Services Ltd שם: בין הרים שירותי תיירות בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל36רח' הנמל , כתובת : רח' הנמל 36, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511972713מספר זיהוי: 511972713

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiri Kasher-Hitin, Adv.

Address: 4 Berkowitz St., Tel Aviv, Israel

שם: שירי כשר-חיטין, עו"ד

כתובת : רחי ברקוביץ 4 (קומה 7), תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Conducting of sightseeing tours; arranging of 
sightseeing  tours; all included in class 39.

הדרכת טיולים לתיירים; תכנון טיולים לתיירים; הנכללים כולם
בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 123230/12/2010



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228362 מספר סימן

VISA DEVICE PROFILING

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, banking, bill payment services, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data, credit card services, debit card 
services, charge card services, pre-paid card 
services, electronic credit and debit transactions, 
electronic funds transfer, smart cards and electronic 
cash services, electronic cash transactions, deposit 
access and automated teller machine services, 
payment processing services, transaction 
authentication and verification services, and 
dissemination of financial information and electronic 
payment data via a global computer network; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים, בנקאות,  שירותי תשלום חשבונות, עיבוד
אלקטרוני והעברה של נתוני תשלום של חשבונות, שרותי
כרטיס אשראי, שרותי כרטיס חיוב, שרותי כרטיס תשלום,

שירותי כרטיס משולם מראש, עסקאות אלקטרוניות של אשראי
וחיוב, העברות אלקטרוניות של כספים, שירותי כרטיסים
חכמים ושרותי מזומן אלקטרוניים, עסקאות אלקטרוניות
במזומנים, שירותי גישה להפקדה ומשיכה ושירותים

אוטומאטיים נוספים ממכונה של קופאי (כספומט), שירותי
עיבוד תשלום, שירותי אישור ואימות של עסקאות, ופיזור של
מידע כספי ונתוני תשלום אלקטרוניים דרך רשת מחשבים

גלובלית; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 123330/12/2010



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228365 מספר סימן

EROS

Owners

Name: Megasol Cosmetic GmbH

Address: Jean-Monnet-Strasse 6, D-54343 FOHREN, 
Germany

Identification No.: 801093

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Lubricants and massage fluid for medicinal purposes; 
all included in class 5.

חומרי סיכה ונוזלי עיסויי למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג
.5

כ"ג טבת תשע"א - 123430/12/2010



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228366 מספר סימן

PANASCOUT

Owners

Name: PANAVISION INTERNATIONAL, L.P.

Address: Woodland Hills, California, U.S.A.

Identification No.: 3477

(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: 9 סוג: 9

Software that captures and manages images, video 
and metadata, namely, GPS coordinates, 
magnetometer data, project location data, aspect 
ratio formats, sunrise and sunset data, and time of 
day data, and facilitates digital asset management 
workflow for use in identifying locations; all included 
in class 9.

תוכנה הלוכדת ומנהלת דמויות, וידאו ומטא-נתונים, דהיינו,
קואורדינציות GPS, נתוני מגנומטר, נתוני מיקום פרויקט,
פורמטים של יחסי רוחב-גובה, נתוני זריחה ושקיעת שמש,

ונתוני זמן יום והמאפשרת זרימת עבודה של ניהול נכסי נתונים
לשימוש בזיהוי מיקומים; 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., 25/09/2009, No. 77835615 ארה"ב, 25/09/2009, מספר 77835615

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 123530/12/2010



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228368 מספר סימן

PANAFRAME

Owners

Name: PANAVISION INTERNATIONAL, L.P.

Address: Woodland Hills, California, U.S.A.

Identification No.: 3477

(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: 9 סוג: 9

Software that provides cinematographic aspect ratios 
on an image capturing device; all included in class 9.

תוכנה המספקת יחסי רוחב-גובה סינמטוגרפיים בהתקן לכידת
דמויות; 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., 25/09/2009, No. 77835619 ארה"ב, 25/09/2009, מספר 77835619

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 123630/12/2010



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228370 מספר סימן

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: 16 סוג: 16

Printed matter, namely teaching and information 
material in the fields of research, medicine, veterinary 
medicine and laboratory engineering (except for 
apparatus); all included in class 16.

דברי דפוס, דהיינו חומר הוראה ומידע בתחומי מחקר, רפואה,
רפואה ווטרינרית והנדסת מעבדה (למעט מכשירים); 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, 04/11/2009, No. 622062009 שוויץ, 04/11/2009, מספר 622062009

Class: 16 סוג: 16

כ"ג טבת תשע"א - 123730/12/2010



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228372 מספר סימן

COMODOR

Owners

Name: Syngenta Limited

Address: Syngenta European Regional Center, Priestly 
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GU2 
7YH, United Kingdom

Identification No.: 50385

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

Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת מזיקים;  קוטלי פטריות, קוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 123830/12/2010



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228373 מספר סימן

ILICOS FLEXI

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: 5 סוג: 5

Preparations for destroying vermin; insecticides, 
acaricides, fungicides, herbicides, nematicides, 
pesticides; all afore-mentioned goods for use in 
agriculture, horticulture and forestry; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי חרקים, קוטלי אקריות,
קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי נמטודות, קוטלי מזיקים;
כל הטובין המוזכרים לעיל מיועדים לשימוש בחקלאות, גננות

ויערנות  ; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 123930/12/2010



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228374 מספר סימן

SOLVIGO

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: 5 סוג: 5

Preparations for destroying vermin; insecticides, 
acaricides, fungicides, herbicides, nematicides, 
pesticides; all afore-mentioned goods for use in 
agriculture, horticulture and forestry; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי חרקים, קוטלי אקריות,
קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי נמטודות, קוטלי מזיקים;
כל הטובין המוזכרים לעיל מיועדים לשימוש בחקלאות, גננות

ויערנות  ; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 124030/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228376 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd.

שם: הדקלאים, אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ

Address: 6 Hacharutz Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב החרוץ 6, תל אביב, ישראל

Identification No.: 11844מספר זיהוי: 11844

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

dates; included in class 31. תמרים; הנכללים בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 124130/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228377 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd.

שם: הדקלאים, אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל6רחוב החרוץ , כתובת : רחוב החרוץ 6, תל אביב, ישראל

Identification No.: 11844מספר זיהוי: 11844

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

dates; included in class 31. תמרים; הנכללים בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 124230/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228380 מספר סימן

LEDZ

Owners

Name: ENDO Lighting Corporation

Address: 6-19, Hommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka 541-0053, Israel

Identification No.: 70907

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: 11 סוג: 11

Electric lamps; lighting apparatus using light-emitting 
diodes; lighting apparatus; all goods included in class 
11.

מנורות חשמליות; מתקן תאורה בשימוש בדיודות פולטות אור;
מתקן תאורה; כל הסחורות נכללות בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 124330/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228381 מספר סימן

Owners

Name: Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG

Address: Bernbacher Strasse 94-98, 90768 Furth, 
Germany

Identification No.: 70908

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: 28 סוג: 28

Toys; all goods included in class 28. צעצועים; כל הסחורות הנכללות בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 124430/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228382 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer hardware; apparatus 
for recording, transmitting, or reproducing sounds, 
images or other data; players and recorders for 
audio, video and computer data; televisions; video 
cameras; digital still cameras; video games and video 
game machines; downloadable audio and video 
recordings featuring music, comedy, drama, action, 
adventure or animation; digital sound, video and data 
recordings; DVDs and CD-ROMs; digital and mobile 
telephones; personal digital assistants, handheld 
computers, electronic organizers and electronic 
notepads; and MP3 players; all included in class 9.

תוכנת מחשב; חומרת מחשב; מנגנון להקלטה, ממסור או
שיחזור של צלילים, דמויות או נתונים אחרים; נגנים ומכשירי
הקלטה של קבצי שמע, סרטי וידאו ומידע ממחושב; טלויזיות;
מצלמות וידאו; מצלמות סטילס דיגיטליות; משחקי מחשב
ומכונות של משחקי מחשב; הקלטות שמע וסרטי וידאו של
מוסיקה, קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקאות או אנימציה

הניתנות להורדה מהאינטרנט; הקלטות של צלילים דיגיטליים,
וידאו ונתונים; תקליטורי DVD ו-CD; טלפונים דיגיטלים וניידים;
עזרים דיגיטלים אישיים, מחשבי כף יד, אירגוניות אלקטרוניות

ופנקסים אלקטרונים ונגני MP3; 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., 18/09/2009, No. 77830215 ארה"ב, 18/09/2009, מספר 77830215

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 124530/12/2010



Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 124630/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228383 מספר סימן

Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 entertainment 
featuring pre-recorded audio and audiovisual works, 
electronic devices and related products and 
merchandise; all included  in class 35.

שירותי חנויות קימעונאיות בתחום הבידור הכוללות הקלטות
שמע מוכנות מראש ומיצגים אורקולים, מכשירים אלקטרונים
ומוצרים הקשורים אליהם וסחורות; 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., 18/09/2009, No. 77830237 ארה"ב, 18/09/2009, מספר 77830237

Class: 35 סוג: 35

כ"ג טבת תשע"א - 124730/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228384 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio 
and video files via computer and other 
communications networks; providing on-line chat 
rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users 
concerning entertainment, music, concerts, videos, 
radio, television, film, news, sports, games and 
cultural events; web casting services; delivery of 
messages by electronic transmission; provision of 
connectivity services and access to electronic 
communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; 
communication by computer; all included in class 38.

שירותי טלקומיניקציה, דהיינו, העברה אלקטרונית של קבצי
שמע וסרטי וידאו הניתנים להורדה מהאינטרנט ולשידור על גבי
הרשת באמצעות מחשב ורשתות תקשורת אחרות; אספקה של
חדרי צ'אט מקוונים, לוחות מודעות ופורומים חברתיים להעברת
הודעות בין משתמשי מחשב בנושאי בידור, מוסיקה, הופעות,
סרטי וידאו, רדיו, טלויזיה, סרטים, חדשות, ספורט, משחקים
;(webcasting) ואירועי תרבות; שירותי שידורים מקוונים
העברה של הודעות באמצעות ממסור אלקטרוני; אספקת

שירותי קישוריות וגישה לרשתות תקשורת אלקטרוניות, לשידור
או קליטה של תכני שמע, סרטי וידאו ומולטימדיה; תקשרות

באמצעות מחשב, 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., 18/09/2009, No. 77830245 ארה"ב, 18/09/2009, מספר 77830245

Class: 38 סוג: 38

כ"ג טבת תשע"א - 124830/12/2010



Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 124930/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228385 מספר סימן

Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Electronic storage of data and digital content; 
included in class 39.

אחסון אלקטרוני של מידע ותכנים דיגיטלים; הנכללים 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)

U.S.A., 18/09/2009, No. 77830253 ארה"ב, 18/09/2009, מספר 77830253

Class: 39 סוג: 39

כ"ג טבת תשע"א - 125030/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228388 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing search engines for obtaining data via 
communications networks; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software to enable 
users to program, store, play and transfer audio, 
video, text and other multimedia content, including 
music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-
related programs; internet services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources 
available on global computer networks for others; 
searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer 
networks for others; all included  in class 42.

אספקת מנועי חיפוש להשגת מידע דרך רשתות תקשורת;
אספקת גישה זמנית לתוכנה מקוונת שאיננה ניתנת להורדה על

מנת לאפשר למשתמשי מחשב לתכנת, לאחסן, לשחק
ולהעביר תכנים של קבצי שמע, סרטי וידאו, טקסט ותכני

מולטימדיה אחרים ובכללם מוסיקה, הופעות, סרטי וידאו, רדיו,
טלויזיה, חדשות, ספורט, משחקים, אירועים ותוכניות תרבות
ובידור; שירותי אינטרנט, דהיינו, יצירת אינדקסים של מידע,
אתרי אינטרנט ומקורות אחרים הזמינים על גבי רשתות

מחשבים עולמיות בעבור אחרים; חיפוש, גלישה ואיחזור מידע,
אתרי אינטרנט ומקורות אחרים הזמינים על גבי רשתות

מחשבים עולמיות בעבור אחרים; הנכלללים 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., 18/09/2009, No. 77830226 ארה"ב, 18/09/2009, מספר 77830226

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 125130/12/2010



Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 125230/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228389 מספר סימן

ESCALE AUX MARQUISES

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

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Perfumes and eaux de toilette, in class 3. בשמים ואו דה טואלט, 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, 18/09/2009, No. 93677161 צרפת, 18/09/2009, מספר 93677161

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 125330/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228390 מספר סימן

L&M U-SPIN

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.

כ"ג טבת תשע"א - 125430/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228392 מספר סימן

Owners

Name: EH Europe GmbH

Address: Lowenstrasse 32, 8001 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70909

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: 9 סוג: 9

Batteries and battery related products and 
accessories; all included in class 9.

סוללות ומוצרים ואביזרים הקשורים לסוללות; הנכללים כולם
בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 125530/12/2010



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228393 מספר סימן

ילדות ישראלית

Ownersבעלים

Name: HOP! CHANNEL LTD. שם: ערוץ הופ! בע"מ

Address: 7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל

Identification No.: 512814468מספר זיהוי: 512814468

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities ; all included in class 
41.

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות ;
הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 125630/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228394 מספר סימן

BALDWIN

Owners

Name: Baldwin Piano, Inc

Address: 309 Plus Park Boulevard, Nashvill, 37217, TN, 
U.S.A.

Identification No.: 801097

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: 15 סוג: 15

Pianos, electric organs, guitars, banjos, 
harpsichords, trumpets, trombones, cornets and 
sousaphones, all being musical instruments.; all 
included in class 15.

פסנתרים, עוגבים חשמליים, גיטרות, בנג'ו, צ'מבלו, חצוצרות,
טרומבונים, קורניתות וסוספון, כולם כלי נגינה; הנכללים כולם

בסוג 15.

כ"ג טבת תשע"א - 125730/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228395 מספר סימן

HI HOSTELS

Owners

Name: Hostelling International

Address: Gate House, Fretherne Road,, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, AL8  6RD, United Kingdom

Identification No.: 801095

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: 43 סוג: 43

Provision of temporary accommodation; catering 
services; provision of conference facilities; 
reservation services for all the aforesaid services; all 
included in class 43.

אספקת (שירותי) הלנה זמניים; שירותי קייטרינג; אספקת
מתקנים לקיום ועידות; שירותי הזמנות לכל השירותים האמורים

לעיל; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 125830/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228396 מספר סימן

HI HOSTELS

Owners

Name: Hostelling International

Address: Gate House, Fretherne Road,, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, AL8  6RD, United Kingdom

Identification No.: 801095

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

Printed matter; printed publications; books, guides, 
maps; membership cards; all included in class 16.

דברי דפוס; פרסומים מודפסים; ספרים, ספרי הדרכה, מפות;
כרטיסי חברות;  הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 125930/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228415 מספר סימן

Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 18226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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

Passenger cars, trucks, motor buses, minibuses, four 
wheeled drive cars, vans, minivans; all included in 
class 12.

רכבי נוסעים, משאיות, אוטובוסים ממונעים,מיניבוסים, כלי רכב
בעלי ארבע גלגלים, טנדרים, מיני-טנדרים; הנכללים כולם בסוג

.12

כ"ג טבת תשע"א - 126030/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228424 מספר סימן

CAFÉ  WORLD

Owners

Name: Zynga Game Network, Inc.

Address: 365 Vermont Street, San Francisco, California, 
94103, U.S.A.

Identification No.: 800765

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, video games, online 
games, and game related applications; interactive 
video game programs; electronic games and game 
related applications that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless devices; computer 
software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information in the fields 
of virtual communities, electronic gaming, 
entertainment, and general interest via the Internet or 
other communications networks with third parties; all 
included in class 9.

תוכנת משחק מחשב, משחקי וידאו, משחקים מקוונים,
ואפליקציות הקשורות למשחק; תוכניות משחקי וידאו

אינטראקטיביות; משחקים אלקטרונים ואפליקציות הקשורות
למשחק הניתנות לגישה דרך האינטרנט, מחשבים והתקנים
אלחוטיים; תוכנת מחשב המאפשרת להעלות, לפרסם,

להראות, להציג, לתייג, לנהל בלוג, לחלוק או באופן אחר לספק
מדיה או מידע אלקטרוניים בנוגע לתחומים של קהילות

וירטואליות, משחקי מזל אלקטרוניים, בידור, ועניין כללי דרך
האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות עם צדדים שלישיים;

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., 29/09/2009, No. 77837791 ארה"ב, 29/09/2009, מספר 77837791

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 126130/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228425 מספר סימן

CAFÉ WORLD

Owners

Name: Zynga Game Network, Inc.

Address: 365 Vermont Street, San Francisco, California, 
94103, U.S.A.

Identification No.: 800765

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 computer 
games, enhancements for computer games, game 
applications, reviews of computer games, and 
information relating to computer games; providing an 
internet website portal in the field of computer 
games, gaming and social networking; entertainment 
services, namely, providing social games and 
information regarding social networking via the 
Internet; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, הספקת משחקי מחשב, שיפורים
למשחקי מחשב, אפליקציות משחקים, סקירות של משחקי

מחשב, ומידע הנוגע למשחקי מחשב; הספקת פורטל אינטרנט
בתחום של משחקי מחשב, משחקי מזל ורישות חברתי; שירותי
בידור, דהיינו, הספקת משחקי חברה ומידע הנוגע לרישות

חברתי דרך האינטרנט; 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., 29/09/2009, No. 77837791 ארה"ב, 29/09/2009, מספר 77837791

Class: 41 סוג: 41

כ"ג טבת תשע"א - 126230/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228430 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceutical and veterinary preparations, drug 
delivery systems, medical devices, personal 
healthcare products, anti microbial products, 
detergents, surfactants, foaming and de-foaming 
agents, home care and laundry products, food and 
drink, chewing gum and confectionery, paints and 
coatings, sealants, textiles, packing, bleaching 
preparations, soaps, cosmetics, personal care 
products, suntanning products, fragrance delivery 
and control products, perfumery, oils, greases, fuels, 
fuel additives, lubricants, thickeners, de-icers, ice 
management products, adhesives and adhesive 
products, rubber and plastics in extruded form, 
rheology modifiers, surface modification products, 
encapsulation materials, synthetic leather, textiles, 
fabric, clothing materials; polymers; polymers used in 
industry, science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; polymers for use 
in the manufacture of pharmaceutical and veterinary 
preparations, drug delivery systems, medical 
devices, personal healthcare products, anti microbial 
products, detergents, surfactants, foaming and de-
foaming agents, home care and laundry products, 
food and drink, chewing gum and confectionery, 
paints and coatings, sealants, textiles, packaging, 
bleaching preparations, soaps, cosmetics, personal 
care products, suntanning products, fragrance 
delivery and control products, perfumery, oils, 
greases, fuels, fuel additives, lubricants, thickeners, 
de-icers, ice management products, adhesives and 
adhesive products, rubber and plastics in extruded 
form, rheology modifiers, surface modification 
products, encapsulation materials, synthetic leather, 
textiles, fabric, clothing materials; chewing gum 
bases; ingredients for use in the manufacturing of 
food; chemical preparations for use in the 
manufacture of surface coatings; chemical coatings; 
coatings for synthetic leather, textiles, fabric, clothing 
materials; sealants; sensitised unexposed films and 
foils; chemical preparations for the treatment of 
upholstery; all included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע וצילום, וכן בחקלאות,
גננות וייעור; שרפים מלאכותיים לא מעובדים, פלסטיקים לא
מעובדים; דשן, תרכיבי כיבוי שריפה; תכשירי ריכוך והלחמה;
חומרים כימיים לשימור מצרכי מזון; חומרי שיזוף; דבקים
המשמשים בתעשייה; כימיקלים לשימוש בייצור תכשירי
רוקחות ווטרינריה, מערכות אספקת תרופות, מכשירים

רפואיים, מוצרי טיפוח בריאות אישיים, מוצרים אנטי חיידקיים,
תכשירי ניקוי, חומרים פעילי שטח, גורמי הקצפה ואי-הקצפה,
מוצרי טיפוח הבית וכביסה, מזון ושתייה, גומי לעיסה וממתקים,
צבעים וציפויים, חומרי איטום, אריגים, אריזה, תכשירי הלבנה,
סבונים, קוסמטיקה, מוצרי טיפוח אישיים, מוצרי שיזוף, מוצרים
נותני ומרסני ניחוח, בישום, שמנים, גריזים, דלקים, תוספות
דלק, חומרי סיכה, מעבים, מונעי הקפאה, מוצרים לפיקוח

הקפאה, דבקים ומוצרי דבק, גומי ופלסטיקים בצורה מעוצבת,
מתקני ראולוגיה, מוצרי שינוי משטח, חומרי אנקפסולציה, עור

סינטטי, אריגים, בד, חומרי ביגוד; פולימרים; פולימרים
המשמשים בתעשייה, במדע וצילום, וכן בחקלאות, גננות וייעור;
פולימרים לשימוש בייצור תכשירי רוקחות ווטרינריה, מערכות
אספקת תרופות, מכשירים רפואיים, מוצרי בריאות אישיים,

מוצרים אנטי חיידקיים, חומרי ניקוי, חומרים פעילי שטח, גורמי
הקצפה ואי-הקצפה, מוצרי טיפוח הבית וכביסה, מזון ושתייה,
גומי לעיסה וממתקים, צבעים וציפויים, חומרי איטום, אריגים,
אריזה, תכשירי הלבנה, סבונים, קוסמטיקה, מוצרי טיפוח
אישיים, מוצרי שיזוף, מוצרים נותני ומרסני ניחוח, בישום,
שמנים, גריזים, דלק, תוספי דלק, שמנים, מעבים, מונעי
הקפאה, מוצרים לפיקוח הקפאה, דבקים ומוצרי דבק, גומי

ופלסטיק בצורה מעוצבת, מתקני ראולוגיה, מוצרי שינוי משטח,
חומרי אנקפסולציה, עור סינטטי, אריגים, בד, חומרי ביגוד;
יסודות לגומי לעיסה; מרכיבים לשימוש בייצור מזון; תכשירים
כימיים לשימוש בייצור ציפויי משטח; ציפויים כימיים; ציפויים
עבור עור סינתטי, אריגים, בד, חומרי ביגוד; חומרי איטום;
כיסויים ורדידים רגישים לחשיפה; תכשירים כימיים לטיפול

בריפוד; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 126330/12/2010



Owners

Name: Revolymer Limited

Address: Revolymer Technology Centre, Dock Road, 
Mostyn, Holywell, Flintshire, CH8 9HE, United Kingdom

Identification No.: 801099

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 for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/09/2009, No. 2527493 ממלכה מאוחדת, 29/09/2009, מספר 2527493

Class: 1 סוג: 1

כ"ג טבת תשע"א - 126430/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228432 מספר סימן

Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidal'nistju 
"Nacional'na gorilchana kompanija"

Address: Smiljans'ke shose, 8-j kilometr, 2,, s. Stepanky, 
Cherkas'kyj r-n Cherkas'ka obl. 19632, Ukraine

Identification No.: 801096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 beer; vodka; wine; all 
included in class 33.

משקאות כוהליים, למעט בירה; וודקה; יין; הנכללים כולם בסוג
.33

כ"ג טבת תשע"א - 126530/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228433 מספר סימן

Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidal'nistju 
"Nacional'na gorilchana kompanija"

Address: Smiljans'ke shose, 8-j kilometr, 2,, s. Stepanky, 
Cherkas'kyj r-n Cherkas'ka obl. 19632, Ukraine

Identification No.: 801096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 beer; vodka; wine; all 
included in class 33.

משקאות כוהליים, למעט בירה; וודקה; יין; הנכללים כולם בסוג
.33

כ"ג טבת תשע"א - 126630/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228436 מספר סימן

Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidal'nistju 
"Nacional'na gorilchana kompanija"

Address: Smiljans'ke shose, 8-j kilometr, 2,, s. Stepanky, 
Cherkas'kyj r-n Cherkas'ka obl. 19632, Ukraine

Identification No.: 801096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 beer; vodka; wine; all 
included in class 33.

משקאות כוהליים, למעט בירה; וודקה; יין; הנכללים כולם בסוג
.33

כ"ג טבת תשע"א - 126730/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228438 מספר סימן

Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidal'nistju 
"Nacional'na gorilchana kompanija"

Address: Smiljans'ke shose, 8-j kilometr, 2,, s. Stepanky, 
Cherkas'kyj r-n Cherkas'ka obl. 19632, Ukraine

Identification No.: 801096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 beer; vodka; wine; all 
included in class 33.

משקאות כוהליים, למעט בירה; וודקה; יין; הנכללים כולם בסוג
.33

כ"ג טבת תשע"א - 126830/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228440 מספר סימן

Owners

Name: MA

Address: Moulin de Canteret, 33290 Blanquefort, France

Identification No.: 801098

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 for children; footwear for children; headgear 
for wear; all included in class 25.

הלבשה לילדים; הנעלה לילדים; כיסויי ראש ללבישה; הנכללים
כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 126930/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228441 מספר סימן

Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoju vidpovidal'nistju 
"Nacional'na gorilchana kompanija"

Address: Smiljans'ke shose, 8-j kilometr, 2,, s. Stepanky, 
Cherkas'kyj r-n Cherkas'ka obl. 19632, Ukraine

Identification No.: 801096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 beer; vodka; wine; all 
included in class 33.

משקאות כוהליים, למעט בירה; וודקה; יין; הנכללים כולם בסוג
.33

כ"ג טבת תשע"א - 127030/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228443 מספר סימן

HEAD

Owners

Name: Head Technology GmbH

Address: Wuhrkopfweg 1, Kennelbach, 6921, Austria

Identification No.: 57362

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Pairs of glasses, spectacle cases, sunglasses; 
protective helmets; diver's masks, gloves for divers, 
diving goggles, earplugs for divers; protective 
goggles; all included in class 9.

זוגות משקפיים, נרתיקי משקפי ראיה, משקפי שמש; קסדות
הגנתיים; מסכות צלילה, כפפות לצוללנים, משקפי מגן לצלילה,
אטמי אוזניים לצוללנים; משקפי מגן הגנתיים; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 127130/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228444 מספר סימן

Owners

Name: Head Technology GmbH

Address: Wuhrkopfweg 1, Kennelbach, 6921, Austria

Identification No.: 57362

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Pairs of glasses, spectacle cases, sunglasses; 
protective helmets; diver's masks, gloves for divers, 
diving goggles, earplugs for divers; protective 
goggles; all included in class 9.

זוגות משקפיים, נרתיקי משקפי ראיה, משקפי שמש; קסדות
הגנתיים; מסכות צלילה, כפפות לצוללנים, משקפי מגן לצלילה,
אטמי אוזניים לצוללנים; משקפי מגן הגנתיים; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 127230/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228445 מספר סימן

GUESS ?

Owners

Name: GUESS ?, INC.

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 9121

(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: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons; 
hooks and eyes; pins and needles; artificial flowers; 
all included in class 26.

תחרה ורקמה, סרטים ושרוכים; כפתורים; קרסים ועיניות;
סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 26.

כ"ג טבת תשע"א - 127330/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228481 מספר סימן

GYNECARE TVT ABBREVO

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, namely, urethra support systems 
consisting of a sling, handle, needle and guide; all 
included in class 10.

התקנים רפואיים, שהם, מערכות תמיכת שופכה המורכבות
ממתלה, ידית, מחט ומדריך; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 127430/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228482 מספר סימן

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 related to or for use in bariatric 
medical procedures, open, laparoscopic, minimally 
invasive or natural orifice surgery, computer-assisted 
sedation and surgical sedation procedures and the 
diagnosis and screening of breast cancer; all 
included in class 10.

התקנים רפואיים הקשורים או לשימוש בפרוצדורות
בקטריאליות רפואיות, ניתוח פתוח, המתבצע באמצעות

לאפורסקופ, פולשני בצורה מינימאלית או ניתוח פתח טבעי,
מתן תרופת הרגעה באמצעות מחשב ופרוצדורות מתן תרופות
הרגעה כירורגיות ואבחון ומיון של סרטן השד; הנכללים כולם

בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 127530/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228483 מספר סימן

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 services in the fields of bariatric medical 
procedures, open, laparoscopic, minimally invasive 
or natural orifice surgery, computer-assisted sedation 
and surgical sedation procedures and the diagnosis 
and screening of breast cancer and medical devices 
related to the foregoing; all included in class 41.

שירותי חינוך בתחום של פרוצדורות בקטריה רפואיות, ניתוח
פתוח, המבצע באמצעות לאפורוסקופ, פולשני בצורה מינימלית

או בפתח טבעי, מתן תרופת הרגעה באמצעות מחשב
ופרוצדורות מתן תרופות הרגעה כירורגיות ואבחון ומיון של
סרטן השד והתקנים רפואיים הקשורים לכל האמורים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 127630/12/2010



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228484 מספר סימן

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Providing information and patient support systems for 
bariatric medical procedures including a weight loss 
program, tools to track weight loss progress, 
statistics and success strategies, customized eating 
plans, fitness tools, food and fitness diaries and an 
online community for patients and health care 
professionals to share information regarding the 
foregoing; information on medical procedures, open, 
laparoscopic, minimally invasive or natural orifice 
surgery, computer-assisted sedation and surgical 
sedation procedures and the diagnosis and 
screening of breast cancer and medical devices 
related to the foregoing; all included in class 44.

מערכות מתן מידע ותמיכה לחולים עבור פרוצדורות בקטריה
רפואיות הכוללות תוכנית הורדת משקל, כלים למעקב אחר
תהליך הורדת משקל, סטטיסטיקות ואסטרטגיות הצלחה,
תוכניות אכילה מותאמות, כלי כושר גופני  יומני מזון וכושר
גופני וקהילה מקוונת לחולים ומומחי טיפוח בריאות לשיתוף
מידע הנוגע לנ"ל; מידע על פרוצדורות רפואיות, ניתוח פתוח,
המבצע באמצעות לאפורוסקופ, פולשני בצורה מינימלית או

בפתח טבעי, מתן תרופת הרגעה באמצעות מחשב ופרוצדורות
מתן תרופות הרגעה כירורגיות ואבחון ומיון של סרטן השד

והתקנים רפואיים הקשורים לכל האמורים לעיל; הנכללים כולם
בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 127730/12/2010



Application Date 26/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228485 מספר סימן

VAPR VUE

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Electrosurgical medical instruments for ablating soft 
tissue in arthroscopic surgery; all included in class 
10.

כלי ניתוח חשמליים רפואיים להסרת רקמה רכה בניתוח
ארתרוסקופי; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 127830/12/2010



Application Date 26/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228486 מספר סימן

PROBISIS

Owners

Name: Lesaffre et Compagnie

Address: 41, rue Etienne Marcel, Paris, 75001, France

Identification No.: 51850

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Nutritional supplements; nutritional supplements 
namely mixes for making bakery products, pre-mixes 
ready for baking. Food supplements based on 
probiotics and on yeast enriched with minerals; 
cultures of micro-organisms for medical and 
veterinary use. Enzymes and enzyme preparations 
for medical, veterinary or alimentary use. Bacteria 
and bacterial preparations for medical or veterinary 
use. Yeasts, yeast cell walls and yeast extracts for 
medical or veterinary use; Nutrient preparations; 
preparations of plant extracts for medicinal use; 
Preparations of probiotics or other nutriments for 
human consumption; Probiotic compositions for 
human food; Cultures of micro-organisms (lactic 
bacteria and/or leaven) having a probiotic effect for 
the body; Food and/or food integrators of plant origin 
consisting of cultures of micro-organisms (lactic 
bacteria and/or leaven) having a probiotic effect for 
the body; Food and/or food integrators of animal 
origin consisting of cultures of micro-organisms 
(lactic bacteria and/or leaven) having a probiotic 
effect for the body; all included in class 5.

תוספים תזונתיים; תוספים תזונתיים שהם תערובות להכנת
מוצרי מאפה, מעורבבות מראש ומוכנות לאפייה. תוספי מזון
המבוססים על פרוביוטיקה ועל שמרים מועשרים במינרלים;
תרביות מיקרואורגניזמים לשימוש רפואי ווטרינרי. אנזימים
ותכשירי אנזים לשימוש רפואי, וטרינרי או תזונתי. בקטריה

ותכשירי בקטריה לשימוש רפואי או וטרינרי; שמרים, דפנות תא
שמרים ותמציות שמרים לשימוש רפואי או וטרינרי; תכשירים
מזינים; תכשירים מתמציות צמחים לשימוש תרופתי; תכשירים

מפרוביוטיקה או חומרי הזנה אחרים לצריכת בני אדם;
תרכובות פרוביוטיות למזון עבור בני אדם; תרביות

מיקרואורגניזמים (בקטריה לאקטית ו/או שאור) בעלות השפעה
פרוביוטית על הגוף; מזון ו/או משלבי מזון ממקור צמחי

המורכבים מתרביות מיקרואורגניזמים (בקטריה לאקטית ו/או
שאור) בעלות השפעה פרוביוטית על הגוף; מזון ו/או משלבי
מזון מן החי המורכבים מתרביות מיקרואורגניזמים (בקטריה
לאקטית ו/או שאור) בעלות השפעה פרוביוטית על הגוף;

הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 127930/12/2010



Application Date 26/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228487 מספר סימן

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Providing information and patient support systems for 
bariatric medical procedures including a weight loss 
program, tools to track weight loss progress, 
statistics and success strategies, customized eating 
plans, fitness tools, food and fitness diaries and an 
online community for patients and health care 
professionals to share information regarding the 
foregoing; information on medical procedures, open, 
laparoscopic, minimally invasive or natural orifice 
surgery, computer-assisted sedation and surgical 
sedation procedures and the diagnosis and 
screening of breast cancer and medical devices 
related to the foregoing; all included in class 44.

מתן מידע ומערכות תמיכה לחולים עבור הליכים באריאטריים
רפואיים הכוללים תוכנית הורדת משקל, כלים למעקב אחר

התקדמות בהורדת משקל, סטטיסטיקות ואסטרטגיות הצלחה,
תוכניות אכילה מותאמות, כלי כושר גופני, יומני מזון וכושר
גופני וקהילה מקוונת לחולים ומומחי שמירה על בריאות
לשיתוף מידע הנוגע להנ"ל; מידע על הליכים באריאטריים

רפואיים, ניתוח פתוח, המתבצע באמצעות לאפורסקופ, פולשני
בצורה מינימאלית או ניתוח פתח טבעי, מתן תרופת הרגעה
באמצעות מחשב ופרוצדורות מתן תרופות הרגעה כירורגיות

ואבחון ומיון של סרטן השד ומכשירים רפואיים הקשורים לאמור
לעיל; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 128030/12/2010



Application Date 26/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228488 מספר סימן

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 services in the fields of bariatric medical 
procedures, open, laparoscopic, minimally invasive 
or natural orifice surgery, computer-assisted sedation 
and surgical sedation procedures and the diagnosis 
and screening of breast cancer and medical devices 
related to the foregoing; all included in class 41.

שירותי חינוך בתחומים של הליכים באריאטריים רפואיים, ניתוח
פתוח, המתבצע באמצעות לאפורסקופ, פולשני בצורה

מינימאלית או ניתוח פתח טבעי, מתן תרופת הרגעה באמצעות
מחשב ופרוצדורות מתן תרופות הרגעה כירורגיות ואבחון ומיון
של סרטן השד ומכשירים רפואיים הקשורים לאמור לעיל;

הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 128130/12/2010



Application Date 26/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228489 מספר סימן

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 related to or for use in bariatric 
medical procedures, open, laparoscopic, minimally 
invasive or natural orifice surgery, computer-assisted 
sedation and surgical sedation procedures and the 
diagnosis and screening of breast cancer; all 
included in class 10.

מכשירים רפואיים הקשורים או לשימוש בהליכים באריאטריים
רפואיים, ניתוח פתוח, המתבצע באמצעות לאפורסקופ, פולשני
בצורה מינימאלית או ניתוח פתח טבעי, מתן תרופת הרגעה
באמצעות מחשב ופרוצדורות מתן תרופות הרגעה כירורגיות

ואבחון ומיון של סרטן השד; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 128230/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228490 מספר סימן

BRILIQUE

Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Sodertalje, Sweden

Identification No.: 56523

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 and substances for the 
prevention and/or treatment of cardiovascular 
diseases; all included in class 05.

תכשירי רוקחות וחומרים למניעה ו/או טיפול במחלות מערכת
הלב וכלי הדם; 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)

European Community Trade Mark, 27/11/2009, No. 
8719676

איחוד האירופי לסימני מסחר, 27/11/2009, מספר 8719676

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 128330/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228494 מספר סימן

COMBAT GAUZE

Owners

Name: Z-Medica Corporation

Address: 4 Fairfield Boulevard, Wallingford, Connecticut, 
06492, U.S.A.

Identification No.: 801103

A Connecticut 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

Chemical delivery agents consisting of compounds 
impregnated on delivery devices for aiding in blood 
coagulation for human medicinal use; all included in 
class 5.

גורמי מתן כימיקאלים המורכים מתרכובות מוספגות על התקני
מתן לעזרה בקרישת דם לשימוש רפואי בבניאדם; 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)

U.S.A., 23/10/2009, No. 77/856,046 ארה"ב, 23/10/2009, מספר 77/856,046

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 128430/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228495 מספר סימן

Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

All goods in class 32. כל הסחורות בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 128530/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228497 מספר סימן

Owners

Name: TELLURE ROTA S.P.A.

Address: Via Quattro Passi N. 15, postal code 41043, 
Formigine, (Modena), Italy

Identification No.: 801104

Joint Stock Company

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

Machines and machine tools; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
wheels, pulleys, castors and supports for trolleys, 
trailers, containers, conveyors, cranes, lifting 
apparatus and for all kinds of floor, overhead and rail 
handling equipment; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מתקן צימוד למכונה ורכיבי הנעה (למעט
כלי רכב יבשתיים); גלגלים, גלגלות, גלגילונים ותומכים עבור
עגלות, קרונות, מיכלים, מסועים, מנופים, מתקן להרמה ולכל
סוג של ריצוף, ציוד בטיפול מעקה ותקרה; הנכללים כולם בסוג

.7

כ"ג טבת תשע"א - 128630/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228498 מספר סימן

גלוקופג'

Owners

Name: MERCK SANTE

Address: 37 rue Saint-Romain, 69008 Lyon, France

Identification No.: 42919

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 including 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes and complications thereof; all 
included in class 05.

תכשירי רוקחות כולל תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של סכרת
וסיבוכים בשל כך; הנכללים כולם בסוג 05.

כ"ג טבת תשע"א - 128730/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228500 מספר סימן

Owners

Name: TELLURE ROTA S.P.A.

Address: Via Quattro Passi N. 15, postal code 41043, 
Formigine, (Modena), Italy

Identification No.: 801104

Joint Stock Company

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: 12 סוג: 12

Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water; machine coupling and transmission 
components for land vehicles, wheels, castors and 
supports for handling purposes, vehicles inside any 
industrial facilities and for refuse receptacles; all 
included in class 12.

כלי רכב, מתקן לתנועה ביבשה, אוויר או מים; מתקן צימוד
למכונה ורכיבי הנעה לכלי רכב יבשתיים; גלגלים, גלגילונים,

ותומכים למטרות טיפול, כלי רכב בתוך כל מתקנים תעשייתיים
ועבור כלי קיבול אשפה; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 128830/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228501 מספר סימן

DACONIL

Owners

Name: GB Biosciences Corporation

Address: Haden Road 2239, Texas, 77015, Houston, 
U.S.A.

Identification No.: 1869

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

Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 128930/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228502 מספר סימן

DIVIDEND

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: 5 סוג: 5

Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 129030/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228509 מספר סימן

4711 Aqua Mirabilis

Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

All goods in class 3. כל הסחורות בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 129130/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228510 מספר סימן

Owners

Name: Hess Family Estates AG

Address: Steinholzli, CH - 3097 Liebefeld-Bern, 
Switzerland

Identification No.: 801086

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Wines; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 129230/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228512 מספר סימן

ECON

Owners

Name: HONDA MOTOR CO., LTD.

Address: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-8556, Japan

Identification No.: 57594

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; and parts and fittings for the above
-mentioned goods, included in class 12; all included 
in class 12.

מכוניות; כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים;
וחלקים ומתאמים עבור הסחורות הנזכרות לעיל, הנכללות בסוג

12; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 129330/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228515 מספר סימן

Owners

Name: HONDA MOTOR CO., LTD.

Address: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-8556, Japan

Identification No.: 57594

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; and parts and fittings for the above
-mentioned goods, included in class 12; all included 
in class 12.

מכוניות; כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים;
וחלקים ומתאמים עבור הסחורות הנזכרות לעיל, הנכללות בסוג

12; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 129430/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228517 מספר סימן

SONALLEVE

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NL 5621 BA, 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Interfaces [informatics]; software; all included in class 
9.

ממשקים [מיחשוב]; תוכנה; 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)

Benelux, 01/10/2009, No. 1189306 בנלוקס, 01/10/2009, מספר 1189306

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 129530/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228518 מספר סימן

SONALLEVE

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NL 5621 BA, 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, medical, dental and veterinary apparatus, 
devices and instruments; all included in class 10.

מכשירים, התקנים וכלים כירורגיים, רפואיים, דנטליים
ווטרינריים; 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)

Benelux, 01/10/2009, No. 1189306 בנלוקס, 01/10/2009, מספר 1189306

Class: 10 סוג: 10

כ"ג טבת תשע"א - 129630/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228519 מספר סימן

IMA

Owners

Name: HONDA MOTOR CO., LTD.

Address: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-8556, Japan

Identification No.: 57594

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; and parts and fittings for the above
-mentioned goods, included in class 12; all included 
in class 12.

מכוניות; כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים;
וחלקים ומתאמים עבור הסחורות הנזכרות לעיל, הנכללות בסוג

12; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 129730/12/2010



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228523 מספר סימן

SKINNY COW

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: 29 סוג: 29

Vegetables and potatoes (preserved, frozen, dried or 
cooked), fruits (preserved, frozen, dried or cooked), 
mushrooms (preserved, dried or cooked), meat, 
poultry, game, fish and seafood, all these products 
also in the form of extracts, soups, jellies, pastes, 
preserves, ready-made dishes, frozen or dehydrated; 
jams; eggs; milk, cream, butter, cheese and other 
food preparations having a base of milk; milk 
substitutes; milk-based beverages; milk-based and 
cream-based desserts; yoghurts; soya milk (milk 
substitute), soya-based preparations; edible oils and 
fats; protein preparations for human food; non-dairy 
creamers; sausages; charcuterie; peanut butter; 
soups, soup concentrates, broth, stock cubes, 
bouillon, consommes; all included in class 29.

ירקות ותפוחי אדמה (משומרים, קפואים, מיובשים או
מבושלים), פירות (משומרים, קפואים, מיובשים או מבושלים),
פטריות (משומרות, מיובשות או מבושלות), בשר, עופות, בשר
ציד, דגים ופירות ים, כל המוצרים הללו גם בצורה של תמציות,
מרקים, ג'לי, ממרחים, שימורים, מנות מוכנות, מוקפאות או
מיובשות; ריבות; ביצים; חלב, שמנת, חמאה, גבינה ותכשירי
מזון אחרים על בסיס חלב; תחליפי חלב; משקאות על בסיס
חלב; קינוחים על בסיס חלב ועל בסיס שמנת; יוגורטים; חלב
סויה (תחליף חלב), תכשירים על בסיס סויה; שומנים ושמנים
למאכל; תכשירי פרוטאין למזון אדם; מלבינים שאינם חלביים;
נקניקיות; מבחר נקניקים; חמאת בוטנים; מרקים, תרכיזי מרק,
מרק בשר, קוביות מרק, מרק צח, קונסומה; הנכללים כולם

בסוג 29.

כ"ג טבת תשע"א - 129830/12/2010



Application Date 29/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228534 מספר סימן

Owners

Name: EUROPEAN TOBACCO SIGARA VE 
TUTUNCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

Address: Nolu Cadde No: 8, Organize Sanayi Bolgesi 2, 
Turkey

Identification No.: 70441

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: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34

כ"ג טבת תשע"א - 129930/12/2010



Application Date 29/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228537 מספר סימן

Owners

Name: Saucony, Inc.

Address: 191 Spring St., Lexington, Massachusetts, 
02421-8045, U.S.A.

Identification No.: 51557

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; computerized on-line retail 
store services in the field of footwear and apparel 
accessible via a global computer network; all 
included in class 35

שירותי חנות קמעונאית; שירותי חנות קמעונאית ממוחשבת
אונליין בתחום ההנעלה וההלבשה הנגישים באמצעות רשת

מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 35

כ"ג טבת תשע"א - 130030/12/2010



Application Date 29/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228538 מספר סימן

SAUCONY

סאקוני

Owners

Name: Saucony, Inc.

Address: 191 Spring St., Lexington, Massachusetts, 
02421-8045, U.S.A.

Identification No.: 51557

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; computerized on-line retail 
store services in the field of footwear and apparel 
accessible via a global computer network; all 
included in class 35

שירותי חנות קמעונאית; שירותי חנות קמעונאית ממוחשבת
אונליין בתחום ההנעלה וההלבשה הנגישים באמצעות רשת

מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 35

כ"ג טבת תשע"א - 130130/12/2010



Application Date 29/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228539 מספר סימן

SAUCONY

סאקוני

Owners

Name: Saucony, Inc.

Address: 191 Spring St., Lexington, Massachusetts, 
02421-8045, U.S.A.

Identification No.: 51557

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 included in class 25 כל הסחורות הנכללות בסוג 25

כ"ג טבת תשע"א - 130230/12/2010



Application Date 29/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228541 מספר סימן

Owners

Name: Saucony, Inc.

Address: 191 Spring St., Lexington, Massachusetts, 
02421-8045, U.S.A.

Identification No.: 51557

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 included in class 25 כל הסחורות הנכללות בסוג 25

כ"ג טבת תשע"א - 130330/12/2010



Application Date 30/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228542 מספר סימן

Owners

Name: Saucony, Inc.

Address: 191 Spring St., Lexington, Massachusetts, 
02421-8045, U.S.A.

Identification No.: 51557

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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 included in class 25 כל הסחורות הנכללות בסוג 25

כ"ג טבת תשע"א - 130430/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228543 מספר סימן

EXTRAVON

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, adjuvants; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בחקלאות, יערנות וגננות, אדג'ובנטים;
הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ג טבת תשע"א - 130530/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228544 מספר סימן

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Providing information relating to pharmaceutical 
preparations; all included in class 44.

מתן מידע הקשור לתכשירים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ג טבת תשע"א - 130630/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228546 מספר סימן

KATADOLON S LONG

Owners

Name: AWD.pharma GmbH & Co.KG

Address: Wasastrasse 50, Radebeul, 01445, Germany

Identification No.: 801113

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

Analgesics; all included in class 5. משככי כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 130730/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228547 מספר סימן

KATADOLON

Owners

Name: AWD.pharma GmbH & Co.KG

Address: Wasastrasse 50, Radebeul, 01445, Germany

Identification No.: 801113

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

Analgesics; all included in class 5. משככי כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 130830/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228548 מספר סימן

SMOOTH SATIN & MOON LILY

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: 11 סוג: 11

Apparatus and instruments, all for scenting, purifying 
or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all included in class 11.

התקנים ומכשירים, כולם לבישום, טיהור או ריענון
האטמוספרה; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין האמורים לעיל;

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)

European Community Trade Mark, 06/10/2009, No. 
008597361

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/10/2009, מספר
008597361

Class: 11 סוג: 11

כ"ג טבת תשע"א - 130930/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228549 מספר סימן

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; תכשירי
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, 02/10/2009, No. 
008591752

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/10/2009, מספר
008591752

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 131030/12/2010



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

כ"ג טבת תשע"א - 131130/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228550 מספר סימן

SMOOTH SATIN & MOON LILY

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

Air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; deodorants other 
than for personal use; preparations for neutralising 
odours; all included in class 5.

תכשירים לרענון האויר; תכשירים לטיהור האוויר; מרענני אויר
לחדרים; דאודורנטים שאינם לשימוש אישי; תכשירים לנטרולר

ריחות; 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)

European Community Trade Mark, 06/10/2009, No. 
008597361

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/10/2009, מספר
008597361

Class: 5 סוג: 5

כ"ג טבת תשע"א - 131230/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228551 מספר סימן

SMOOTH SATIN & MOON LILY

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: 4 סוג: 4

Candles; fragranced or scented candles; all included 
in class 4.

נרות; נרות מבושמים או ריחניים; הנכללים כולם בסוג 4

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 06/10/2009, No. 
008597361

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/10/2009, מספר
008597361

Class: 4 סוג: 4

כ"ג טבת תשע"א - 131330/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228552 מספר סימן

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; תכשירי
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, 01/10/2009, No. 
008587073

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/10/2009, מספר
008587073

Class: 3 סוג: 3

כ"ג טבת תשע"א - 131430/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228553 מספר סימן

Owners

Name: SEPHORA

Address: Boulogne Billancourt, France

Identification No.: 42674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 sale of toilet products, perfumes, cosmetic 
products, make-up products, cosmetic for body and 
face care, products for the care and the 
embellishment of the hair, demonstration of products; 
sales promotions (for others) and advertising 
services in the field of promotions and cosmetic sale, 
perfumery and toilets products. Organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
all included in class 35.

מכירה קמעונית של מוצרי טואלטיקה, בשמים, מוצרי
קוסמטיקה, מוצרי איפור, מוצרי קוסמטיקה לגוף ולטיפוח
הפנים, מוצרים לטיפוח וליפויי השיער, הדגמה של מוצרים;
קידום מכירות (לאחרים) ושירותי פרסום בתחום של קידום

ומכירת מוצרי קוסמטיקה, בשמים ומוצרי טואלטיקה. ארגון של
תערוכות למטרות מסחריות או פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 131530/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228554 מספר סימן

Owners

Name: SEPHORA

Address: Boulogne Billancourt, France

Identification No.: 42674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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, hair lotions; 
dentifrices; all included in class 3.

מוצרי בישום, תמציות שמנים, מוצרי קוסמטיקה, תחליבים
לשיער; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 131630/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228555 מספר סימן

KUNG FU

Owners

Name: Syngenta Limited

Address: Syngenta European Regional Center, Priestly 
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GU2 
7YH, United Kingdom

Identification No.: 50385

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

Preparations for destroying vermin; insecticides, 
acaricides, fungicides, herbicides, pesticides; all 
included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי חרקים, קוטלי אקריות,
קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם

בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 131730/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228557 מספר סימן

Owners

Name: EUROPEAN TOBACCO SIGARA VE 
TUTUNCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

Address: Nolu Cadde No: 8, Organize Sanayi Bolgesi 2, 
Turkey

Identification No.: 70441

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: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34

כ"ג טבת תשע"א - 131830/12/2010



Application Date 31/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228558 מספר סימן

Owners

Name: EUROPEAN TOBACCO SIGARA VE 
TUTUNCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

Address: Nolu Cadde No: 8, Organize Sanayi Bolgesi 2, 
Turkey

Identification No.: 70441

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: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34

כ"ג טבת תשע"א - 131930/12/2010



Application Date 01/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228560 מספר סימן

DAVIDCARD

Ownersבעלים

Name: DavidShield Ltd. שם: דיויד שילד בע"מ

Address: 8a Hatzoran st., Poleg Business Park, P.O.B. 
8767, Netanya, 42504, South Industrial Zone, Israel

כתובת : הצורן 8א', פארק העסקים פולג, א.ת. דרום, ת.ד. 8767,
נתניה, 42504, ישראל

Identification No.: 512900432מספר זיהוי: 512900432

דיויד שילד - סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ

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

Medical insurance, namely, insurance actuarial 
services, insurance administration, insurance claims 
processing and insurance underwriting, providing 
insurance policies and programs in the field of 
health ; Insurance services for the repayment of 
medical expense ; medical insurance services 
provided to companies; all included in class 36.

ביטוח רפואי, דהיינו, שירותי אקטואריה ביטוחיים, ניהול
ומנהלת ביטוח, עיבוד תביעות ביטוח וחיתום ביטוחי, אספקת
פוליסות ביטוח ותוכניות בתחום הבריאות; שירותי ביטוח
להחזר של הוצאות רפואיות; שירותי ביטוח רפואי הניתנים

לחברות; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ג טבת תשע"א - 132030/12/2010



Application Date 01/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228561 מספר סימן

CISCO QUAD

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer consulting and support services; customer 
support services in connection with computer 
software and services; providing technical 
consultation in connection with computer software, 
telecommunication systems, computer network 
design, storage design, security of networks, and 
voice and wireless communications; computer 
network design; computer storage design;  providing 
access to the Internet; compilation, storage, analysis 
and retrieval of data and information; on-line services 
for the search, retrieval, indexing and organization of 
data on electronic communication networks and for 
enhancing the performance and function of such 
networks; application service provider (ASP) 
featuring software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, editing, and transmitting data, 
documents, voice, multimedia content, images and 
video;  application service provider (ASP) services 
featuring software in the fields of featuring 
brainstorming tools, categorization tools, presence 
management, instant messaging, communications 
and collaboration tools, document management and 
application integration; application service provider 
(ASP), namely, hosting the software applications of 
others; application service provider (ASP) featuring 
software for recording, transmitting and viewing 
information, data, documents, voice, video, and 
images over computer networks; all included in class 
42.

שירותי ייעוץ ותמיכה במחשבים; שירותי תמיכת לקוחות בקשר
לתכנת ושירותי מחשב; אספקת ייעוץ טכני בקשר לתכנת

מחשב, מערכות תקשורת, עיצוב רשת מחשבים, עיצוב אחסון,
אבטחת רשתות ותקשורת קולית ואלחוטית; עיצוב רשתות
מחשבים; עיצוב אחסון מחשבים; אספקת גישה לאינטרנט;
איסוף, אחסון, עיבוד ומציאת נתונים ומידע; שירותים מקוונים
לחיפוש, מציאת, מפתוח וסידור נתונים ברשתות תקשורת
אלקטרונית ולשיפור הביצוע והתפקוד של רשתות אלו; ספק
שירות יישום (ASP) המתאפיין בתכנה לאפשר העלאת,
פרסום, הצגת, הראיית, עריכת, ושידור נתונים, מסמכים,
קולות, תוכן מולטימדיה, תמונות ווידאו; שירותי ספק שירות

יישום (ASP) המתאפיין בתכנה בתחומי כלי סיעור מוחות, כלי
מיון, ניהול נוכחות, מסרים מידיים, כלי תקשורת ושיתוף פעולה,

,(ASP) ניהול מסמכים ושילוב יישומים; ספק שירות יישום
בעיקר, אירוח יישומי תכנה של אחרים; ספק שירות יישום
(ASP) המתאפיין בתכנה להקלטת, העכרת וראיית מידע,
נתונים, מסמכים, קולות, וידאו ותמונות דרך רשתות מחשב;

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)

European Community Trade Mark, 14/01/2010, No. 
008809915

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/01/2010, מספר
008809915

Class: 42 סוג: 42

כ"ג טבת תשע"א - 132130/12/2010



Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

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

כ"ג טבת תשע"א - 132230/12/2010



Application Date 01/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228562 מספר סימן

CISCO QUAD

Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

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

Computer software to facilitate collaboration; 
communications software for connecting network 
users; web, video and audio conferencing software; 
software for connecting computer network users with 
knowledge resources, software applications and 
information; computer software for accessing 
communications, conferencing and collaboration 
tools; computer software for facilitating the exchange 
of information, data, documents and content via a 
global computer network or the internet featuring 
brainstorming tools, categorization tools, presence 
management, instant messaging, communications 
and collaboration tools, document management and 
application integration; computer software for 
uploading, posting, displaying, editing, organizing, 
transmitting, sharing and tagging video, images, 
audio and multimedia content; computer software for 
recording, transmitting and viewing information, data, 
documents, voice, video, and images over computer 
networks; computer software for customizing user 
interfaces, web pages, and intranets; all included in 
class 9.

תכנת מחשב לסיוע בשיתוף פעולה; תכנת תקשורת לחיבור
משתמשי רשת; תכנת ועידת רשת, וידאו ואודיו; תכנה לחיבור
משתמשי רשת מחשבים עם משאבי ידע, יישומי תכנה ומידע;
תכנת מחשב לגישה לכלי תקשורת, ועידה ושיתוף פעולה;

תכנת מחשב לסיוע בהחלפת מידע, נתונים, מסמכים ותוכן דרך
רשת מחשבים עולמית או האינטרנט המתאפיינת בכלי סיעור
מוחות, כלי מיון, ניהול נוכחות, מסרים מידיים, כלי תקשורת
ושיתוף פעולה, ניהול מסמכים ושילוב יישומים; תכנת מחשב
להעלאת, פרסום, הצגת, עריכת, ארגון, העברת, חלוקת

והדבקת תוויות בוידאו, תמונות, אודיו ותוכן מולטימדיה; תכנת
מחשב להקלטת, העברת וראיית מידע, נתונים, מסמכים,
קולות, וידאו ותמונות דרך רשתות מחשב; תכנת מחשב

להתאמת ממשקי משתמשים, דפי רשת ואינטראנטים; 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)

European Community Trade Mark, 14/01/2010, No. 
008809915

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/01/2010, מספר
008809915

Class: 9 סוג: 9

כ"ג טבת תשע"א - 132330/12/2010



Application Date 01/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228563 מספר סימן

CISCO QUAD

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services for file creation, 
maintenance and document and information 
exchange services; communications services via the 
intranet, extranet, Internet and other electronic 
means; provision of telecommunications access to 
databases and the internet; voice messaging in the 
form of the recording and subsequent transmission of 
voice messages; web conferencing services; 
telephony services; telecommunication services, 
namely, providing web-based multimedia 
teleconferencing, videoconferencing, and online 
meeting services; telecommunications services, 
namely, providing online collaboration services 
allowing remote users to access jointly-shared 
documents, data, calendars, task lists, address 
books, and discussion forums; consultation services 
in the field of telecommunications planning for 
business continuity; electronic mail communication 
services; voice over Internet Protocol (VoIP) 
communication services; Internet broadcasting 
services, namely, broadcasting and streaming of 
audio and video recordings of live events and 
meetings to remote attendees, and online distribution 
of materials in connection therewith; broadcasting of 
programs via computer networks; providing 
telephone conferencing services; providing video 
conferencing services; providing broadcast 
telecommunications integration services; 
communications via electronic platforms; electronic 
data interchange services; providing on-line forums 
for transmission of messages among computer users 
concerning the development, planning, and 
conducting of multimedia presentations, online 
meetings, online events, online training, online sales, 
and online marketing; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; providing an online database of information 
regarding telecommunications; providing online 
forums in the technology, telecommunications, and 
communications fields; providing online information in 
the field of telecommunications and telephony 
systems; information, consultancy and advisory 
services relating to all the aforesaid services 
including such services provided on-line or via the 
Internet or extranets; all included in class 38.

שירותי תקשורת לייצור קבצים, אחזקה ושירותי החלפת
מסמכים ומידע; שירותי תקשורת דרך האינטראנט, אקסטרה-
נט, אינטרנט ואמצעים אלקטרוניים אחרים; אספקת גישה

תקשורתית לבסיסי נתונים והאינטרנט; העברת מסרים קוליים
בצורת הקלטת מסרים קוליים ושידורם שלאחר מכן; שירותי
ועידת רשת; שירותי טלפון; שירותי תקשורת, בעיקר, אספקת
ועידת טלפון, ועידת וידאו ושירותי ישיבה מקוונת מולטימדיה
מבוססות רשת; שירותי תקשורת, בעיקר, אספקת שירותי

שיתוף פעולה מקוון המאפשרים משתמשים מרוחקים להשיג
גישה למסמכים, נתונים, לוחות זמנים, רשימות משימות, ספרי
כתובות ופורומי דיון משותפים; שירותי ייעוץ בתחום תכנון

תקשורת להמשכיות עסקית; שירותי תקשורת דואר אלקטרוני;
שירותי תקשורת פרוטוקול העברת קול בצורה דיגיטלית

באינטרנט (VoIP); שירותי שידור באינטרנט, בעיקר, שידור
והזרמת הקלטות אודיו ווידאו של אירועים חיים וישיבות

לנוכחים מרוחקים וחלוקה מקוונת של חומרים קשורים אליהם;
שידור תכניות דרך רשתות מחשב; אספקת שירות שיחת
ועידה; אספקת שירותי ועידת וידאו; אספקת שירותי שילוב
תקשורת שידור; תקשורת דרך רציפים אלקטרוניים; שירותי
החלפת נתונים אלקטרונית; אספקת פורומים מקוונים לשידור
מסרים למשתמשי מחשבים בקשר לפיתוח, תכנון וביצוע של
הצגות מולטימדיה, ישיבות מקוונות, אירועים מקוונים, הכשרה

מקוונת, מכירות מקוונות ושיווק מקוון; אספקת חדרי צ'ט
מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים לשידור מסרים

למשתמשים בתחום התעניינות כללית; אספקת בסיס נתונים
מקוון של מידע הקשור לתקשורת; אספקת פורומים מקוונים
בתחומי טכנולוגיה, טלקומוניקציה ותקשורת; אספקת מידע
מקוון בתחום מערכות תקשורת וטלפון; שירותי מידע, ייעוץ

והיוועצות הקשורים לכל השירותים הנ"ל כולל השירותים האלה
שמסופקים האופן מקוון או דרך האינטרנט או אקסטרה-נטים;

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)

כ"ג טבת תשע"א - 132430/12/2010



Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

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

European Community Trade Mark, 14/01/2010, No. 
008809915

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/01/2010, מספר
008809915

Class: 38 סוג: 38
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Application Date 04/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228571 מספר סימן

Owners

Name: Guangxi Liugong Group Co., Ltd.

Address: 1 LIUTAI ROAD, Liuzhou, Guanxi, People's 
Republic of China

Identification No.: 801114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Loaders; Machine wheelwork; Mixing machines; 
Excavators; Road making machines; Concrete 
mixers [machines];Steamrollers; Disintegrators; 
Bulldozers; Earth moving machines; Hoists; Handling 
apparatus for loading and unloading; Presses; 
Hoppers [mechanical discharging];  Capstans; 
Elevating apparatus; Drilling machines; all included in 
class 7.

מעמיסים; מכונת עבודת גלגלים; מכונות ערבוב; חופרים;
מכונות להכנת כבישים; מערבלי בטון [מכונות]; מכבש קיטור;
מפוררים; בולדוזרים; מכונות הזזת עפר; מנופים; התקני טיפול
לטעינה ופריקה; מכבשים; מרזבים [פירוק מכאני]; מנופים

למשיכת ספינות; התקני הרמה; מכונות קידוח; הנכללים כולם
בסוג 7.
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Application Date 04/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228573 מספר סימן

Owners

Name: Guangxi Liugong Group Co., Ltd.

Address: 1 LIUTAI ROAD, Liuzhou, Guanxi, People's 
Republic of China

Identification No.: 801114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

Fork lift truck; Lifting cars [lift cars]; Trucks; Tilting-
carts; Trailers [vehicles]; Vans [vehicles];  Concrete 
mixing vehicles; Sprinkling trucks; Transmission 
shafts for land vehicles; Bodies for vehicles; Vehicles 
for locomotion by land, air, water or rail; Tires for 
vehicle wheels; Gearing for land vehicles; Propulsion 
mechanisms for land vehicles; Torque converters for 
land vehicles; Hydraulic circuits for vehicles; Motors 
for land vehicles; Rims for vehicle wheels; Turbines 
for land vehicles; Gear boxes for land vehicles; all 
included in class 12.

מלגזה; מכוניות הרמה [הרמת מכוניות]; משאיות; קרונות
הטיה; נגררים [כלי רכב]; טנדר [כלי רכב]; כלי רכב לערבול
בטון; משאיות פיזור; ידיות תמסורת לרכבי שטח; גופים לכלי
רכב; רכבים לתנועה בשטח, אוויר, מים או מסילה; צמיגים

לרכבי גלגלים; תשלובת גלגלי שיניים לרכבי שטח; מכאניזמים
להנעה עבור רכבי שטח; מתאמי מומנט פיתול עבור רכבי
שטח; מעגלים הידראוליים לכלי רכב; מנועים לרכבי שטח;

מסגרות לרכבי גלגלים; טורבינות לרכבי שטח; תיבת הילוכים
לרכבי שטח; הנכללים כולם בסוג 12.
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Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228579 מספר סימן

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

Phosphate binders for treatment of 
hyperphosphatemia, included in Class 5

קושרי פוספט לטיפול בהיפרפוספטמיה, הנכללים בסוג 5
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Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228582 מספר סימן

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Providing information relating to pharmaceutical 
preparations; all included in class 44.

מתן מידע הקשור לתכשירים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.
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Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228583 מספר סימן

NEUROFOCUS

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and 
services of others through all public communication 
means; advertising services, public relations and 
marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through 
all public communication means; advertising, 
marketing and promotion services; advice concerning 
chemical product marketing; advice in the field of 
business management and marketing; analyzing and 
compiling data for measuring the performance of 
financial markets; arranging and conducting 
marketing promotional events for others; business 
advice and analysis of markets; business 
consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products; business 
management consulting with relation to strategy, 
marketing, production, personnel and retail sale 
matters; business marketing and direct mail 
consulting services; business marketing consulting 
services; business marketing consulting services to 
childcare organizations; business marketing services; 
commercial information agencies; conducting 
business and market research surveys; conducting 
marketing studies; cooperative advertising and 
marketing; cooperative advertising and marketing 
services by way of solicitation, customer service and 
providing marketing information via websites on a 
global computer network; creation of marketing tools 
designed to increase a client company's knowledge 
of customer needs, and its competitors' products and 
services, pricing, advertising strategy and sales 
strategy; creative marketing design services; custom 
writing services comprising public relations and 
marketing materials for the audio, video and 
technology industries; development of marketing 
strategies and concepts; direct marketing advertising 
for others; direct marketing services; entertainment 
marketing services, namely, marketing, promotion 
and advertising for independent recording artists; flea 
markets; general business merchandising services, 
namely, marketing; grain market analysis; 
implementation and follow-up of advice in the fields 
of marketing; information or enquiries on business 
and marketing; market analysis; market manipulation, 
research and analysis, whether or not via the 
internet; market opinion polling studies; market 
reports and studies; market research; market 
research consultation; market research services; 
market research studies; market segmentation 
consultation; market study and analysis of market 
studies; marketing consultation in the field of new or 
existing products and services; marketing consulting; 
marketing plan development; marketing services,

פרסום ושיווק; שירותי פרסום, דהינו,  קידום ושיווק של טובין
ושירותים של אחרים באמצעות כל אמצעי תקשורת ציבורית;
שירותי פרסום, יחסי ציבור ושירותי שיווק, דהינו,  קידום ושיווק
של טובין ושירותים של אחרים באמצעות כל אמצעי תקשורת
ציבורית; פרסום, שיווק ושירותי קידום; ייעוץ הקשור לשיווק
מוצר כימי; ייעוץ בתחום של ניהול עסק ושיווק; ניתוח וליקוט
נתונים לצורך מדידת התפוקה של שווקים פיננסים; סידור

וניהול אירועי שיווק וקידום  לאחרים; ייעוץ עסקי וניתוח שווקים;
התייעצות עסקית וניהול הקשור לפעילויות שיווקיות ולקידום
מוצרים חדשים; ניהול מייעץ עסקי הקשור לאסטרטגיה, שיווק,
ייצור,  כוח אדם וענייני מכירה קמעונית; שיווק עסקי ושירותי
ייעוץ ישיר באמצעות הדואר; שיווק עסקי ושירותי ייעוץ;  שיווק
עסקי ושירותי ייעוץ לארגוני טיפול בילדים; שירותי שיווק עסקי;
סוכנויות מידע מסחרי; ניהול סקרים עסקיים ומחקר שוק; ניהול
לימודי שיווק; פרסום ושיווק קואופרטיבי; שירותי פרסום ושיווק
קואופרטיבי בדרך של שידול, שרות לקוחות ואספקת מידע
שיווקי באמצעות  אתרי אינטרנט ברשת מחשבים עולמית;
ייצור של כלי שיווק המתוכננים להגדיל את הידע של חברת

לקוח אודות צרכי הלקוח, ואת המוצרים ושירותים של מתחרים,
תמחור, אסטרטגית פרסום ואסטרטגית מכירות; שירותי שיווק
ותכנון יצירתיים;  שירותי כתיבה לפי הזמנה הכוללים יחסי
ציבור וחומר שיווקי  עבור תעשיות האודיו, וידיאו וטכנולוגיה;
פיתוחם של אסטרטגיות שיווקיות ומושגים; פרסום שיווקי ישיר
לאחרים; שירותי שיווק ישיר; שירותי שיווק לבידור, דהינו,
שיווק, קידום וקידום עבור אמנים מקליטים עצמאים; שווקי
פשפשים; שירותי שיווק עסקי כללי, דהינו, שיווק; ניתוח שוק
דגן; יישום ומעקב של ייעוץ בתחומי שיווק, מידע או פניות
בעסקים ושיווק; ניתוח שוק;  טפלול שוק, מחקר וניתוח, בין/

ובין לא באמצעות האינטרנט; לימודי סקר דעת שוק; דוחות שוק
ולימודים; חקר שוק; ייעוץ בחקר שוק;  שירותי חקר שוק;
לימודי חקר שוק; ייעוץ בפילוח שוק; לימודי שוק וניתוח של

לימודי שוק; ייעוץ שיווקי בתחום של מוצרים ושירותים חדשים
או קיימים; ייעוץ שיווקי; שיווק פיתוח תוכנית; שירותי שיווק,
דהינו, אספקת דפי רשת המכילים מידע המתוכנן לייצר סחר
מכירות באמצעות קשורים לאתרים אחרים; תכנון מדיה, דהינו,
נתינת ייעוץ ללקוח בקשר לזמנים הנכונים ובתחנות לפרסם

המבוסס על ניתוח מדיה של השוק למדיה ההוא; שירותי שיווק
עסקי  רב מישורי; שירותי פרסום ושיווק מקוונים; קידום, פרסום
ושיווק של אתרים מקוונים של אחרים; שירותי קידום ופרסום
וייעוץ הקשור; קידום, פרסום ושיווק של אתרים מקוונים;
אספקת שירותי פרסום, שיווק  וקידום לתעשיות רוקחות
ורפואית;  אספקת שירותי פרסום, שיווק  וקידום למוצרי

רוקחות ורפואיים של אחרים;  אספקת שירותי פרסום, שיווק
וקידום, דהינו, פיתוח של מסעי פרסום לתקשורת באמצעות

טלוויזיה, רדיו, רשת, דפוס, מערכת סימנים [סינג'], נקודת קניה
ותצוגות אור-קולי, לוחי מודעות ומשחקי וידיאו; אספקת מידע

בענין שיווק עסקי;  אספקת מפתחות עניינים פיננסיים
[אינדקסים] של אגרות חוב נבחרות לאפשר  לצרכנים להעריך
השקעות ומגמות שוק בשוק אגרות חוב; אספקת מידע בתחום
של שיווק  ומדיה שיווקית מקוונת באמצעות האינטרנט; אספקת
שיווק וקידום של אירועים מיוחדים;  אספקת שירותי קידום שווק
לעסקים בתעשיות פס-רחב ומדיה;  שירותי שיווק נדל"ן בתחום
של פיתוח נכסים מסחריים ולמגורים; שירותי שיווק נדל"ן, דהינו

שירותים מקוונים המציגים סיורים של נדל"ן למגורים
כ"ג טבת תשע"א - 133030/12/2010



namely, providing informational web pages designed 
to generate sales traffic via hyperlinks to other web 
sites; media planning, namely, advising the client on 
the correct times and stations to advertise based on 
media analysis of the market for that media; multi-
level marketing business services; on-line advertising 
and marketing services; promoting, advertising and 
marketing of the on-line websites of others; 
promotion and marketing services and related 
consulting; promotion, advertising and marketing of 
on-line websites; providing advertising, marketing 
and promotional services for the pharmaceutical and 
medical industry; providing advertising, marketing 
and promotional services for the pharmaceutical and 
medical products of others; providing advertising, 
marketing and promotional services, namely, 
development of advertising campaigns for 
communication via television, radio, web, print, 
signage, point-of-purchase and audiovisual displays, 
billboards and video games; providing business 
marketing information; providing financial indices of 
select bonds to enable consumers to evaluate 
investments and market trends in the bond market; 
providing information in the field of marketing and on-
line marketing media via the internet; providing 
marketing and promotion of special events; providing 
promotional marketing services to businesses in the 
broadband and media industries; real estate 
marketing services in the field of commercial and 
residential property developments; real estate 
marketing services, namely, on-line services 
featuring tours of residential and commercial real 
estate; rental of all publicity and marketing 
presentation materials; statistical evaluations of 
marketing data; collection and/or analysis of 
neurological, neurophysiological and/or effector 
responses collected by medical imaging, such as eeg 
and/or other modalities from subjects exposed to 
stimulus, for use in market research, brand analysis, 
product impact, advertising effectiveness and/or 
media consultation; collection and/or analysis of 
neurological, neurophysiological and/or effector 
responses collected by medical imaging, such as eeg 
and/or other modalities from subjects exposed to 
stimulus, for use in market research, brand analysis, 
product impact, advertising effectiveness and/or 
media consultation featuring a neuroinformatics 
repository including neuroresponse data for use in 
market research, brand analysis, product impact, 
advertising effectiveness and/or media consultation; 
medical imaging, namely, neuroimaging for use in 
market research, brand analysis, product impact, 
advertising effectiveness and/or media consultation; 
business services, namely, analysis of advertising 
effectiveness, brands, images, product impact, 
product pricing, and media; all included in class 35

ומסחריים , השכרה של כל חומרי פרסום ומצגת שיווקית;
הערכות סטטיסטיות של נתונים שיווקים; איסוף ו/או ניתוח של
תגובות נוירולוגיות, נוירו-פיזיולוגיות ו/או של מפעיל הנאספות
ע"י הדמיה רפואית, כגון EEG ו/או מודאליות אחרות מנושאים
חשופים לגירוי, לשימוש בחקר שוק, ניתוח מותג, אימפקט של
מוצר, אפקטיביות של פרסום ו/או התייעצות מדיה; איסוף ו/או
ניתוח של תגובות נוירולוגיות, נוירו פיזיולוגיות ו/או של מפעיל
הנאספות ע"י הדמיה רפואית, כגון EEG ו/או מודאליות אחרות
מנושאים חשופים לגירוי, לשימוש בחקר שוק, ניתוח מותג,

אימפקט של מוצר, אפקטיביות של פרסום ו/או התייעצות מדיה
המציגים מקום אחסון לנוירו-אינפורמטיקס לרבות נתוני נוירו-
רספונס לשימוש בחקר שוק, ניתוח מותג, אימפקט של מוצר,
אפקטיביות של פרסום ו/או התייעצות מדיה; הדמיה רפואית,
דהינו, הדמיה-נוירו לשימוש בחקר שוק, ניתוח מותג, אימפקט
של מוצר, אפקטיביות של פרסום ו/או התייעצות מדיה; שירותים

עסקיים, דהינו, ניתוח של אפקטיביות של פרסום, מותגים,
דמויות, אימפקט של מוצר, תמחור של מוצר ומדיה; הנכללים

כולם בסוג  35.
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Owners

Name: Neurofocus, Inc.

Address: 1200 5th Street, Berkeley, California, 94710, A 
California, USA Corporation, U.S.A.

Identification No.: 801111

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228584 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and 
services of others through all public communication 
means; advertising services, public relations and 
marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through 
all public communication means; advertising, 
marketing and promotion services; advice concerning 
chemical product marketing; advice in the field of 
business management and marketing; analyzing and 
compiling data for measuring the performance of 
financial markets; arranging and conducting 
marketing promotional events for others; business 
advice and analysis of markets; business 
consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products; business 
management consulting with relation to strategy, 
marketing, production, personnel and retail sale 
matters; business marketing and direct mail 
consulting services; business marketing consulting 
services; business marketing consulting services to 
childcare organizations; business marketing services; 
commercial information agencies; conducting 
business and market research surveys; conducting 
marketing studies; cooperative advertising and 
marketing; cooperative advertising and marketing 
services by way of solicitation, customer service and 
providing marketing information via websites on a 
global computer network; creation of marketing tools 
designed to increase a client company's knowledge 
of customer needs, and its competitors' products and 
services, pricing, advertising strategy and sales 
strategy; creative marketing design services; custom 
writing services comprising public relations and 
marketing materials for the audio, video and 
technology industries; development of marketing 
strategies and concepts; direct marketing advertising 
for others; direct marketing services; entertainment 
marketing services, namely, marketing, promotion 
and advertising for independent recording artists; flea 
markets; general business merchandising services, 
namely, marketing; grain market analysis; 
implementation and follow-up of advice in the fields 
of marketing; information or enquiries on business 
and marketing; market analysis; market manipulation, 
research and analysis, whether or not via the 
internet; market opinion polling studies; market 
reports and studies; market research; market 
research consultation; market research services; 
market research studies; market segmentation 
consultation; market study and analysis of market

פרסום ושיווק; שירותי פרסום, דהינו,  קידום ושיווק של טובין
ושירותים של אחרים באמצעות כל אמצעי תקשורת ציבורית;
שירותי פרסום, יחסי ציבור ושירותי שיווק, דהינו,  קידום ושיווק
של טובין ושירותים של אחרים באמצעות כל אמצעי תקשורת
ציבורית; פרסום, שיווק ושירותי קידום; ייעוץ הקשור לשיווק
מוצר כימי; ייעוץ בתחום של ניהול עסק ושיווק; ניתוח וליקוט
נתונים לצורך מדידת התפוקה של שווקים פיננסים; סידור

וניהול אירועי שיווק וקידום  לאחרים; ייעוץ עסקי וניתוח שווקים;
התייעצות עסקית וניהול הקשור לפעילויות שיווקיות ולקידום
מוצרים חדשים; ניהול מייעץ עסקי הקשור לאסטרטגיה, שיווק,
ייצור,  כוח אדם וענייני מכירה קמעונית; שיווק עסקי ושירותי
ייעוץ ישיר באמצעות הדואר; שיווק עסקי ושירותי ייעוץ;  שיווק
עסקי ושירותי ייעוץ לארגוני טיפול בילדים; שירותי שיווק עסקי;
סוכנויות מידע מסחרי; ניהול סקרים עסקיים ומחקר שוק; ניהול
לימודי שיווק; פרסום ושיווק קואופרטיבי; שירותי פרסום ושיווק
קואופרטיבי בדרך של שידול, שרות לקוחות ואספקת מידע
שיווקי באמצעות  אתרי אינטרנט ברשת מחשבים עולמית;
ייצור של כלי שיווק המתוכננים להגדיל את הידע של חברת

לקוח אודות צרכי הלקוח, ואת המוצרים ושירותים של מתחרים,
תמחור, אסטרטגית פרסום ואסטרטגית מכירות; שירותי שיווק
ותכנון יצירתיים;  שירותי כתיבה לפי הזמנה הכוללים יחסי
ציבור וחומר שיווקי  עבור תעשיות האודיו, וידיאו וטכנולוגיה;
פיתוחם של אסטרטגיות שיווקיות ומושגים; פרסום שיווקי ישיר
לאחרים; שירותי שיווק ישיר; שירותי שיווק לבידור, דהינו,
שיווק, קידום וקידום עבור אמנים מקליטים עצמאים; שווקי
פשפשים; שירותי שיווק עסקי כללי, דהינו, שיווק; ניתוח שוק
דגן; יישום ומעקב של ייעוץ בתחומי שיווק, מידע או פניות
בעסקים ושיווק; ניתוח שוק;  טפלול שוק, מחקר וניתוח, בין/

ובין לא באמצעות האינטרנט; לימודי סקר דעת שוק; דוחות שוק
ולימודים; חקר שוק; ייעוץ בחקר שוק;  שירותי חקר שוק;
לימודי חקר שוק; ייעוץ בפילוח שוק; לימודי שוק וניתוח של

לימודי שוק; ייעוץ שיווקי בתחום של מוצרים ושירותים חדשים
או קיימים; ייעוץ שיווקי; שיווק פיתוח תוכנית; שירותי שיווק,
דהינו, אספקת דפי רשת המכילים מידע המתוכנן לייצר סחר
מכירות באמצעות קשורים לאתרים אחרים; תכנון מדיה, דהינו,
נתינת ייעוץ ללקוח בקשר לזמנים הנכונים ובתחנות לפרסם

המבוסס על ניתוח מדיה של השוק למדיה ההוא; שירותי שיווק
עסקי  רב מישורי; שירותי פרסום ושיווק מקוונים; קידום, פרסום
ושיווק של אתרים מקוונים של אחרים; שירותי קידום ופרסום
וייעוץ הקשור; קידום, פרסום ושיווק של אתרים מקוונים;
אספקת שירותי פרסום, שיווק  וקידום לתעשיות רוקחות
ורפואית;  אספקת שירותי פרסום, שיווק  וקידום למוצרי

רוקחות ורפואיים של אחרים;  אספקת שירותי פרסום, שיווק
וקידום, דהינו, פיתוח של מסעי פרסום לתקשורת באמצעות

טלוויזיה, רדיו, רשת, דפוס, מערכת סימנים [סינג'], נקודת קניה
ותצוגות אור-קולי, לוחי מודעות ומשחקי וידיאו; אספקת מידע

בענין שיווק עסקי;  אספקת מפתחות עניינים פיננסיים
[אינדקסים] של אגרות חוב נבחרות לאפשר  לצרכנים להעריך
השקעות ומגמות שוק בשוק אגרות חוב; אספקת מידע בתחום
של שיווק  ומדיה שיווקית מקוונת באמצעות האינטרנט; אספקת
שיווק וקידום של אירועים מיוחדים;  אספקת שירותי קידום שווק
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studies; marketing consultation in the field of new or 
existing products and services; marketing consulting; 
marketing plan development; marketing services, 
namely, providing informational web pages designed 
to generate sales traffic via hyperlinks to other web 
sites; media planning, namely, advising the client on 
the correct times and stations to advertise based on 
media analysis of the market for that media; multi-
level marketing business services; on-line advertising 
and marketing services; promoting, advertising and 
marketing of the on-line websites of others; 
promotion and marketing services and related 
consulting; promotion, advertising and marketing of 
on-line websites; providing advertising, marketing 
and promotional services for the pharmaceutical and 
medical industry; providing advertising, marketing 
and promotional services for the pharmaceutical and 
medical products of others; providing advertising, 
marketing and promotional services, namely, 
development of advertising campaigns for 
communication via television, radio, web, print, 
signage, point-of-purchase and audiovisual displays, 
billboards and video games; providing business 
marketing information; providing financial indices of 
select bonds to enable consumers to evaluate 
investments and market trends in the bond market; 
providing information in the field of marketing and on-
line marketing media via the internet; providing 
marketing and promotion of special events; providing 
promotional marketing services to businesses in the 
broadband and media industries; real estate 
marketing services in the field of commercial and 
residential property developments; real estate 
marketing services, namely, on-line services 
featuring tours of residential and commercial real 
estate; rental of all publicity and marketing 
presentation materials; statistical evaluations of 
marketing data; collection and/or analysis of 
neurological, neurophysiological and/or effector 
responses collected by medical imaging, such as eeg 
and/or other modalities from subjects exposed to 
stimulus, for use in market research, brand analysis, 
product impact, advertising effectiveness and/or 
media consultation; collection and/or analysis of 
neurological, neurophysiological and/or effector 
responses collected by medical imaging, such as eeg 
and/or other modalities from subjects exposed to 
stimulus, for use in market research, brand analysis, 
product impact, advertising effectiveness and/or 
media consultation featuring a neuroinformatics 
repository including neuroresponse data for use in 
market research, brand analysis, product impact, 
advertising effectiveness and/or media consultation; 
medical imaging, namely, neuroimaging for use in 
market research, brand analysis, product impact, 
advertising effectiveness and/or media consultation; 
business services, namely, analysis of advertising 
effectiveness, brands, images, product impact, 
product pricing, and media; all included in class 35

לעסקים בתעשיות פס-רחב ומדיה;  שירותי שיווק נדל"ן בתחום
של פיתוח נכסים מסחריים ולמגורים; שירותי שיווק נדל"ן, דהינו

שירותים מקוונים המציגים סיורים של נדל"ן למגורים
ומסחריים , השכרה של כל חומרי פרסום ומצגת שיווקית;

הערכות סטטיסטיות של נתונים שיווקים; איסוף ו/או ניתוח של
תגובות נוירולוגיות, נוירו-פיזיולוגיות ו/או של מפעיל הנאספות
ע"י הדמיה רפואית, כגון EEG ו/או מודאליות אחרות מנושאים
חשופים לגירוי, לשימוש בחקר שוק, ניתוח מותג, אימפקט של
מוצר, אפקטיביות של פרסום ו/או התייעצות מדיה; איסוף ו/או
ניתוח של תגובות נוירולוגיות, נוירו פיזיולוגיות ו/או של מפעיל
הנאספות ע"י הדמיה רפואית, כגון EEG ו/או מודאליות אחרות
מנושאים חשופים לגירוי, לשימוש בחקר שוק, ניתוח מותג,

אימפקט של מוצר, אפקטיביות של פרסום ו/או התייעצות מדיה
המציגים מקום אחסון לנוירו-אינפורמטיקס לרבות נתוני נוירו-
רספונס לשימוש בחקר שוק, ניתוח מותג, אימפקט של מוצר,
אפקטיביות של פרסום ו/או התייעצות מדיה; הדמיה רפואית,
דהינו, הדמיה-נוירו לשימוש בחקר שוק, ניתוח מותג, אימפקט
של מוצר, אפקטיביות של פרסום ו/או התייעצות מדיה; שירותים

עסקיים, דהינו, ניתוח של אפקטיביות של פרסום, מותגים,
דמויות, אימפקט של מוצר, תמחור של מוצר ומדיה; 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)
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Owners

Name: Neurofocus, Inc.

Address: 1200 5th Street, Berkeley, California, 94710, A 
California, USA Corporation, U.S.A.

Identification No.: 801111

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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., 10/12/2009, No. 77/890,496 ארה"ב, 10/12/2009, מספר 77/890,496

Class: 35 סוג: 35
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Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228585 מספר סימן

PLAN B

Owners

Name: CMDW INC.

Address: 121 Waterworks Way, Suite 100, Irvine, 
California, 92618, U.S.A.

Identification No.: 801117

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: 28 סוג: 28

Skateboards, skateboard parts and accessories, 
namely, skateboard decks, wheels, rails and trucks, 
bags and covers for skateboards; skis and 
snowboards; bags and covers for skis and 
snowboards; surfboards; wakeboards; body boards; 
sailboards; kite boards and parts and accessories for 
all of the aforementioned goods; board bags and 
covers; wax for boards and skis; leg ropes and 
leashes for any of the aforementioned sporting 
goods; elbow guards; knee guards; wrist guards; and 
toys, namely, fingerboards; board games; all included 
in class 28.

גלגשות, חלקי ואביזרי גלגשות, בעיקר, סיפונים, גלגלים,
מעקים ומשאיות של גלגשות, תיקים ומכסים לגלגשות;

מגלשיים וסנובורדים; תיקים ומכסים למגלשיים ולסנובורדים;
גלשנים; גלשני ווייק; גלשני גוף; גלשני רוח; גלשני קיט וחלקים

ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; תיקי ומכסי גלשנים; שעווה
לגלשנים ולמגלשיים; חבלי ורצועות רגליים לכל אחד מטובין
הספורט הנ"ל; מגני מרפקים; מגני ברכיים; מגני כף היד;

וצעצועים, בעיקר, מקלדות; משחקי קופסא; הכל כלול בסוג 28.
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Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228586 מספר סימן

Owners

Name: CMDW INC.

Address: 121 Waterworks Way, Suite 100, Irvine, 
California, 92618, U.S.A.

Identification No.: 801117

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: 25 סוג: 25

Clothing, including tops, t-shirts, shirts, singlets, 
blouses, bottoms, pants, jeans, shorts, boardshorts, 
overalls, skirts, dresses, coats, sweatshirts, jackets, 
sweaters, cardigans, ties, vests, jerseys, sleepwear, 
underwear, bandanas, headwear including beanies, 
hats, caps, visors, fashion accessories in this class, 
including gloves, belts, wristbands, headbands, 
scarves, swimwear; footwear including shoes, 
thongs, sandals, footwear for sports and socks, all 
included in class 25.

בגדים, כולל בגדים לחלק עליון של הגוף, טי-שירטים, חולצות,
אפודים, חולצות מכופתרות, בגדים לחלק תחתון של הגוף,
מכנסיים, ג'נס, מכנסיים קצרים, מכנסי שחיה, סרבלים,

חצאיות, שמלות, מעילים, שווטשירטים, מקטורנים, סוודרים,
קרדיגנים, עניבות, גופיות, ג'רסיים, כותנות לילה, תחתונים,
בנדנות, כסויי ראש, כולל כיפות, כובעים, ברנשים, מצחיות,
אביזרי אופנה בסוג זה, כולל כפפות, חגורות, חפות שרוול,
סרטי מצח, צעיפים, בגדי ים; הנעלה הכוללת נעללים, נעלי
אצבע, סנדלים, הנעלה לספורט וגרביים הכל כלול בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 133730/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228587 מספר סימן

Owners

Name: CMDW INC.

Address: 121 Waterworks Way, Suite 100, Irvine, 
California, 92618, U.S.A.

Identification No.: 801117

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: 28 סוג: 28

Skateboards, skateboard parts and accessories, 
namely, skateboard decks, wheels, rails and trucks, 
bags and covers for skateboards; skis and 
snowboards; bags and covers for skis and 
snowboards; surfboards; wakeboards; body boards; 
sailboards; kite boards and parts and accessories for 
all of the aforementioned goods; board bags and 
covers; wax for boards and skis; leg ropes and 
leashes for any of the aforementioned sporting 
goods; elbow guards; knee guards; wrist guards; and 
toys, namely, fingerboards; board games; all included 
in class 28.

גלגשות, חלקי ואביזרי גלגשות, בעיקר, סיפונים, גלגלים,
מעקים ומשאיות של גלגשות, תיקים ומכסים לגלגשות;

מגלשיים וסנובורדים; תיקים ומכסים למגלשיים ולסנובורדים;
גלשנים; גלשני ווייק; גלשני גוף; גלשני רוח; גלשני קיט וחלקים

ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; תיקי ומכסי גלשנים; שעווה
לגלשנים ולמגלשיים; חבלי ורצועות רגליים לכל אחד מטובין
הספורט הנ"ל; מגני מרפקים; מגני ברכיים; מגני כף היד;

וצעצועים, בעיקר, מקלדות; משחקי קופסא; הכל כלול בסוג 28.

כ"ג טבת תשע"א - 133830/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228588 מספר סימן

PLAN B

Owners

Name: CMDW INC.

Address: 121 Waterworks Way, Suite 100, Irvine, 
California, 92618, U.S.A.

Identification No.: 801117

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: 25 סוג: 25

Clothing, including tops, t-shirts, shirts, singlets, 
blouses, bottoms, pants, jeans, shorts, boardshorts, 
overalls, skirts, dresses, coats, sweatshirts, jackets, 
sweaters, cardigans, ties, vests, jerseys, sleepwear, 
underwear, bandanas, headwear including beanies, 
hats, caps, visors, fashion accessories in this class, 
including gloves, belts, wristbands, headbands, 
scarves, swimwear; footwear including shoes, 
thongs, sandals, footwear for sports and socks, all 
included in class 25.

בגדים, כולל בגדים לחלק עליון של הגוף, טי-שירטים, חולצות,
אפודים, חולצות מכופתרות, בגדים לחלק תחתון של הגוף,
מכנסיים, ג'נס, מכנסיים קצרים, מכנסי שחיה, סרבלים,

חצאיות, שמלות, מעילים, שווטשירטים, מקטורנים, סוודרים,
קרדיגנים, עניבות, גופיות, ג'רסיים, כותנות לילה, תחתונים,
בנדנות, כסויי ראש, כולל כיפות, כובעים, ברנשים, מצחיות,
אביזרי אופנה בסוג זה, כולל כפפות, חגורות, חפות שרוול,
סרטי מצח, צעיפים, בגדי ים; הנעלה הכוללת נעללים, נעלי
אצבע, סנדלים, הנעלה לספורט וגרביים הכל כלול בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 133930/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228591 מספר סימן

אלהנא الھنا

Ownersבעלים

Name: Haider Khattar Ltd. שם: חטאר חידר בע"מ

Address: P.O.B. 1111, Yarka, 24967, Israel כתובת : ת.ד. 1111, ירכא, 24967, ישראל

Identification No.: 512563727מספר זיהוי: 512563727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moneer rammal,adv

Address: P.O.B. 3185, yarka village, 24967, Israel

שם: מוניר רמאל, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3185, ירכא, 24967, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, flour and preparations 
made from cereals, pastry and confectionery, honey, 
yeast, baking-powder; salt, sauces; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, קמח ומוצרים העשויים מדגנים,
דברי מאפה וממתקים, גלידות, דבש, שמרים, אבקת אפיה,

מלח, רטבים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ג טבת תשע"א - 134030/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228596 מספר סימן

CAO GOLD

Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים,
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 134130/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228597 מספר סימן

LIZ EARLE

Owners

Name: Avon International Operations, Inc.

Address: 1345 Avenue of the Americas, New York, NY, 
10105-0196, U.S.A.

Identification No.: 801118

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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

Medicated skin care preparations; medicated sun 
care preparations; medicated sunburn ointments; 
acne treatment preparations; topical analgesic 
preparations; insect repellent; dietary supplements; 
nutritional supplements; vitamins; dietetic foods 
adapted for health and medical use; nutritional snack 
bars for use as meal replacements; beverage powder 
meal replacement mix; all included in class 5.

תכשירים  תרופתיים לטיפול בעור; תכשירים  תרופתיים
להגנה מפני השמש: משחות תרופתייות לכוויות שמש; תכשירי
טיפול באקנה; תכשירי משככי  כאבים מקומי; תכשיר דוחה
חרקים;  תוספים דיאטטיים, תוספי  תזונה, ויטמינים, מזונות
דיאטטיים המותאים  לשימוש  בריאותי ורפואי; חטיפים

תזונתיים לשמוש  כתחליפי ארוחה;  תערובת אבקת משקה
כתחליף ארוחה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 134230/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228600 מספר סימן

MX2

Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים,
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 134330/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228601 מספר סימן

LA TRAVIATA

Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים,
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 134430/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228602 מספר סימן

EILEEN'S DREAM

Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים,
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 134530/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228603 מספר סימן

GOLD HONEY

Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים,
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 134630/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228606 מספר סימן

Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים,
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 134730/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228607 מספר סימן

Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים,
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 134830/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228608 מספר סימן

Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, Netherlands

Identification No.: 801120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, pipe tobacco, tobacco products, 
smokers’ articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרילות, טבק למקטרת, מוצרי טבק, צרכי מעשנים,
מצתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

כ"ג טבת תשע"א - 134930/12/2010



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228611 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: RAMTOP Ltd. שם: רמטופ בע"מ

Address: 1 Hayarmuch St., P.O.B. P.O.B 13061, Yavne, 
81220, Israel

כתובת : רח' הירמוך 1, ת.ד. ת.ד 13061, יבנה, 81220, ישראל

Identification No.: 512661117מספר זיהוי: 512661117

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sitten & Polachek, Adv.

Address: 46 Heh b'iyar Street, Tel Aviv, 62150, Israel

שם: סיטן, פולצ'ק ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ה' באייר 46, תל אביב, 62150, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Refrigerators, freezers, cooling and electric products 
for the medical sector; all included in class 11.

מקררים, מקפיאים ומוצרי קירור וחשמל למגזר הרפואי;
הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 135030/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228613 מספר סימן

PIXIE

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: 11 סוג: 11

Apparatus for heating milk and foaming milk; electric 
apparatus for preparing beverages; electric coffee 
machines, coffee makers and percolators; all 
included in class 11.

מכשירים לחימום חלב ולהקצפת חלב; מכשירים חשמליים
להכנת משקאות; מכונות קפה חשמליות, מכונות להכנת קפה

ופרקולאטורים; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 135130/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228614 מספר סימן

SEPHORA

Owners

Name: SEPHORA

Address: Boulogne Billancourt, France

Identification No.: 42674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; all included in class 3.

תמרוקים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער;
תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 135230/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228615 מספר סימן

Owners

Name: Hess Family Estates AG

Address: Steinholzli, CH - 3097 Liebefeld-Bern, 
Switzerland

Identification No.: 801086

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Wines; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 135330/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228616 מספר סימן

SEPHORA

Owners

Name: SEPHORA

Address: Boulogne Billancourt, France

Identification No.: 42674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 sale of toilet products, perfumes, cosmetic 
products, make-up products, cosmetics for body and 
face care, products for the care and the 
embellishment of the hair, demonstration of products; 
sales promotion (for others) and advertising services 
in the field of promotion and cosmetics sale, 
perfumery and toilet products; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
all included in class 35.

מכירה קמעונית של מוצרי טואלט, בשמים, מוצרי קוסמטיקה,
מוצרי איפור, קוסמטיקה לטיפול בגוף ופנים, מוצרים לטיפול
והידור של השיער, הדגמה של מוצרים; שירותי קידום מכירות
(לאחרים) ופרסום בתחום של קידום ומכירת קוסמטיקה,

תמרוקים ומוצרי טואלט; ארגון של תערוכות למטרות מסחריות
או פרסומיות; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 135430/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228617 מספר סימן

IRIDIUM

Owners

Name: Sheraton International, Inc.

Address: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New 
York 10604, U.S.A.

Identification No.: 801119

a 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

Cosmetics; all included in class 3. תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 135530/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228633 מספר סימן

CALSPORIN

Owners

Name: CALPIS CO., LTD.

Address: 4-1, Ebisu-Minami 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 46519

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: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; additives to fodder, not for medical 
purposes; all included in class 31.

מזון לבעלי חיים; תוספות לחציר, לא למטרות רפואיות;
הנכללים כולם בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 135630/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228635 מספר סימן

Owners

Name: CALPIS CO., LTD.

Address: 4-1, Ebisu-Minami 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 46519

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: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; additives to fodder, not for medical 
purposes.

מזון לבעלי חיים; תוספות לחציר, לא למטרות רפואיות.

כ"ג טבת תשע"א - 135730/12/2010



Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228637 מספר סימן

MERITO

Owners

Name: BGI BRANDS S.ar.l.

Address: 3, Rue des Bains, L-1212, Luxembourg

Identification No.: 801126

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; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; starch for laundry 
purposes; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; עמילן למטרות כביסה;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 135830/12/2010



Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228638 מספר סימן

MERITO

Owners

Name: BGI BRANDS S.ar.l.

Address: 3, Rue des Bains, L-1212, Luxembourg

Identification No.: 801126

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

Hygienic products, disinfectants, deodorants, other 
than for personal use; all included in class 5.

מוצרי היגיינה חומרי חיטוי, דאודורנטים, שאינם לשימוש אישי;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ג טבת תשע"א - 135930/12/2010



Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228641 מספר סימן

THINVISIBLE

Owners

Name: Delta Galil USA, Inc.

Address: 150 Meadowland Parkway, Secaucus, NJ 
07094, 07094, U.S.A.

Identification No.: 801125

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: 25 סוג: 25

Clothing, namely, underwear, thermal underwear, 
briefs, bras, sports bras, brassieres, bustiers, 
corsets, panties, thongs, G-strings, garters and garter 
belts, teddies, girdles, foundation garments, body 
shapers, body suits, singlets, socks, hosiery, 
leggings, leg shapers, loungewear, robes, 
underclothes, night shirts, pajamas, sleepwear, night 
gowns, nighties, lingerie, camisoles, negligees, 
chemises, chemisettes, and slips; all included in 
class 25.

בגדים, בעיקר, לבנים, לבנים תרמים, תחתוני גברים, חזיות,
חזיות ספורט, חזיות, חלק עליון של שמלה – צמוד וללא
כתפיות, מחוכים, תחתונים, תחתוני חוטיני, חוטיני, ביריות
וחגורות ביריות, תחתוניות, חגורות בטן, מלבושים בסיסים,
מעצבי גוף, חליפות גוף, גופיות, גרביים, גרביים ולבנים,

חותלות, מעצבי רגליים, בגדי בית, חלוקים, בגדים תחתונים,
חולצות לילה, פיג'מות, בגדי שינה, חלוק שינה, כותונות לילה,
לבני נשים, כותנות, חלוקי שינה, כותנות אישה, כותנות קטנות,

ותחתוניות, 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., 08/10/2009, No. 77/844,182 ארה"ב, 08/10/2009, מספר 77/844,182

Class: 25 סוג: 25

כ"ג טבת תשע"א - 136030/12/2010



Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228642 מספר סימן

KEEP CLIMBING

Owners

Name: Delta Air Lines, Inc.

Address: 1030 Delta Boulevard,, Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 65563

(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: 39 סוג: 39

Air transportation of persons, property and mail; 
travel related services including making reservations 
and bookings for transportation, aircraft chartering; 
travel tour services, providing travel information by 
means of a global computer network in  connection 
with the transportation of people or goods, providing 
a program for bonus awards and incentive for 
frequent air travel, transit lounge facilities for 
passenger relaxation, as well as premium travel 
related services for elite passengers including priority 
airline reservation services, enhanced airport 
ticketing processing, expedited call waiting 
procedures, priority check-in, priority lobby check-in, 
dedicated service center and club lanes, specialized 
priority and expedited security processing, expedited 
gate handling and aircraft boarding services, 
enhanced seating accommodations, enhanced 
personal cabin space featuring specialized 
entertainment, computer connections, enhanced 
meal services and vouchers for elite passengers, 
priority baggage delivery, and enhanced customer 
service responses; all included in class 39.

תחבורה אווירית של בני אדם, רכוש ודואר; שירותים קשורים
לנסיעות, כולל עשיית הזמנות לתחבורה, שכירת מטוסים;
שירותי תיור נסיעה, אספקת מידע על נסיעות דרך רשת
מחשבים עולמית בקשר לתחבורה של בני אדם או טובין,
אספקת תכנית לפרסי בונוס ותמריצים עבור נסיעה אווירית
תכופה, מתקני טרקלין מעבר לרגיעת נוסעים, בנוסף לשירותי
הטבות קשורים לנסיעות לנוסעים נבחרים כולל שירותי הזמנה
מחברת תעופה עדיפים, טיפול משופר בהנפקת כרטיסים

בשדה תעופה, תהליכי שיחה ממתינה מזורזים, עדיפות בצ'ק-
אין, עדיפות בצ'ק-אין באולם קבלה, מרכז שירות מוקדש

ומסלולי מועדון, בדיקות אבטחה עדיפות ומזורזות מיוחדות,
שירותי טיפול בשער ועליה למטוס מזורזים, מקומות ישיבה

משופרים, מרחב קבינה אישי משופר המתאפיין בבידור מיוחד,
קשרי מחשב, שירותי ארוחה משופרים ושוברים לנוסעים
נבחרים, עדיפות בחלוקת כבודה, ותגובות שירות לקוחות

משופרות; הכל כלול בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 136130/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228645 מספר סימן

Owners

Name: CALPIS CO., LTD.

Address: 4-1, Ebisu-Minami 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 46519

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: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; additives to fodder, not for medical 
purposes.

מזון לבעלי חיים; תוספות לחציר, לא למטרות רפואיות.

כ"ג טבת תשע"א - 136230/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228749 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, gems, crystals and gemstones; watches, 
wristwatches, watch straps, clocks, stopwatches, 
pendulums; medallions, pendants; brooches; 
bracelets, leather bracelets; pins (jewellery); team 
and player trading pins (jewellery); tie clips and tie 
pins; cufflinks; commemorative medals of precious 
metal; commemorative plates, trophies, statues and 
sculptures, decorative pins for hats, all these 
products being of precious metal; decorative key 
chains; coins; medals and badges for clothing of 
precious metal; decorative key holders; medallions 
not of precious metal; all included in class 14.

תכשיטים, מרגליות, גבישים ואבני חן; שעונים, שעוני יד,
רצועות לשעוני יד, שעוני קיר, שעוני עצר, מטוטלות; מדליונים,
תליונים; מכבנות; צמידים, צמידים מעור; סיכות (תכשיטים);
סיכה סיכות איסוף לקבוצות ושחקנים (תכשיטים); מהדקים
לעניבות וסיכות לעניבות; חפתים; מדליות הנצחה ממתכת
יקרה; לוחיות הנצחה, גביעים, פסלים ופיסולים, סיכות
דקורטיביים לכובעים, כל הסחורות האלה ממתכת יקרה;

מחזיקי מפתחות דקורטיביים; מטבעות; מדליות ותגים לבגדים
ממתכת יקרה; מחזיקי מפתחות דקורטיביים; מדליונים שלא

ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ג טבת תשע"א - 136330/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 136430/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228750 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, motorbikes, motor scooters, automobiles, 
trucks, vans, caravans, buses, refrigerated vehicles; 
aeroplanes and boats; hot-air balloons, airships; 
tires, inner tubes for tires, rubber tread patterns for 
use in retreading of tires, material and kits for the 
repair of tires and inner tubes, adhesive rubber 
patches for the repair of tires and inner tubes, valves 
for tires, tire inflation apparatus, non-skid devices for 
vehicle tires, namely, spikes and snow chains; 
wheels, wheel rims, wheel rim bands, hubcaps, tire 
covers, alloys for wheels; automobile accessories, 
namely, sun screens, roof racks, sports racks, seat 
covers, car covers; prams, strollers, car seats for 
babies or children; engines for land vehicles; all 
included in class 12.

אופניים, אופנועים, קטנועים, מכוניות, משאיות, טנדרים,
קרוונים, אוטובוסים, רכבי קירור; מטוסים וסירות; כדורים
פורחים על בסיס אוויר חם, ספינות אוויר; צמיגים, אבובים

לצמיגים, תבניות לסוליות צמיג מגומי לשימוש בחידוש צמיגים,
חומרים וערכות לתיקון צמיגים ואבובים, טלאי גומי דביקים
לתיקון צמיגים ואבובים, שסתומים לצמיגים, מכשירים לניפוח
צמיגים, התקנים מונעי החלקה לצמיגי מכוניות, דהיינו, בליטות
ושרשראות שלג; גלגלים, חישוקי גלגלים, סרטי חישוק גלגלים,
צלחות גלגל, כיסויי צמיגים, סגסוגות לגלגלים; אביזרי מכוניות,
דהיינו, מגני שמש, גגונים, מתלים לציוד ספורט, כיסויי מושבים,
כיסויי מכוניות, עגלות ילדים, טיולונים, מושבי מכוניות לתינוקות

או ילדים; מנועים לרכב יבשה; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ג טבת תשע"א - 136530/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 136630/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228751 מספר סימן

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Industrial oils and greases; lubricants; lubricating oils 
and greases; motor oils and fuels; gasoline; non-
chemical additives for motor fuels, lubricants and 
grease; candles; waxes; all included in class 4.

שמנים ושומנים לתעשייה; חומרי סיכה; שמנים ומשחות סיכה;
שמנים ודלקים למנועים; בנזין; תוספים לא כימיים לדלקי מנוע,
חומרי סיכה ושומנים; נרות; שעוות; הנכללים כולם בסוג 4.

כ"ג טבת תשע"א - 136730/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228752 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, diving and swimming 
goggles, cases and cords for sunglasses and 
glasses; binoculars; magnets and decorative 
magnets; directional compasses; apparatus for 
recording, transmitting, editing, mixing and 
reproducing of sound and/or images; radios; 
televisions; flat screens; liquid crystal displays; high 
definition and plasma screens; Home Cinema 
systems; video recorders; CD players, portable CD 
players; DVD players; MP3 players; apparatus for 
reading digital music; cassette players, portable 
cassette players; mini-disc players; portable radios; 
loudspeakers; headphones; earphones; 
microphones; remote controls, voice-activated 
remote control; navigation systems; personal digital 
assistants (PDA); computers; data processors; 
computer keyboards; computer monitors; modems; 
computer carrying cases; computer mouses; pads for 
computer mouses; electronic pocket translators; 
dictating machines; electronic notebooks and 
agendas; scanners; printers; photocopy machines; 
facsimile transmission machines; telephones, 
telephone answering apparatus; video telephones; 
cellular telephones; cell phone covers, devices for 
handsfree use of mobile phones, earphones and 
headsets for mobile phones, keyboards for mobile 
phones, mobile phone straps, special bags for 
carrying mobile phones, camera and video 
accessories for mobile phones; calculating machines; 
credit card machines; cash exchanging machines; 
automated teller machines; video cameras, 
camcorders; photographic equipment, cameras (film 
cameras), projectors, exposed films, slides, flash 
bulbs, camera and camera accessory cases and 
straps, batteries; machines and programs for 
karaoke; hand-held electronic games adapted for use 
with television receivers only; video games; video 
game machines; gaming consoles; video game

משקפיים, משקפי שמש, משקפי מגן לצלילה ושחייה, נרתיקים
ושרוכים למשקפי שמש ומשקפיים; משקפות; מגנטים ומגנטים
דקורטיביים; מצפנים כיווניים; מכשירים להקלטה, העברה,
עריכה, ערבוב ושעתוק של צלילים ו/או דמויות; מכשירי רדיו;
טלוויזיות; מסכים שטוחים; צגי גביש נוזלי; מסכי HD ופלזמה;

מערכות קולנוע ביתי; רשמי וידיאו; נגני תקליטורים, נגני
תקליטורים ניידים; נגני DVD; נגני MP3; מכשירים לקריאת
מוזיקה דיגיטלית; נגני קלטות, נגני קלטות ניידים; נגני מיני-

דיסק; טרנזיסטורים; רמקולים; אוזניות ראש; אוזניות;
מיקרופונים; שלטים רחוקים, שלט רחוק המופעל קול; מערכות

ניווט; עזרים דיגיטליים אישיים (PDA); מחשבים; מעבדי
נתונים; מקלדות מחשבים; מסכי מחשבים; מודמים; נרתיקי
נשיאה למחשבים; עכברי מחשבים; פדים לעכברי מחשבים;
מתרגמי כיס אלקטרוניים; מכונות הכתבה; פנקסים ויומנים
אלקטרוניים; סורקים; מדפסות; מכונות צילום; מכונות פקס;
טלפונים, משיבונים; טלפוני וידיאו; טלפונים סלולריים; כיסויים
לטלפונים סלולריים, דיבוריות לטלפונים ניידים, אוזניות וערכות

אוזניות ראש לטלפונים ניידים, מקלדות לטלפונים ניידים,
רצועות לטלפונים ניידים, תיקים מיוחדים לנשיאת טלפונים

ניידים, אביזרי מצלמה ווידיאו לטלפונים ניידים; מכונות חישוב;
מכונות לכרטיסי אשראי; מכונות להחלפת כסף; כספומטים;

מצלמות וידיאו, קאמקורדרים; ציוד צילום, מצלמות (מסרטות),
מקרנים, סרטי צילום חשופים, שקופיות, נורות הבזק, תיקים
ורצועות למצלמות ואביזרי מצלמות, סוללות; מכונות ותוכניות
לקריוקי; משחקים אלקטרוניים ידניים המותאמים לשימוש עם
מקלטי טלוויזיה בלבד; משחקי וידיאו; מכונות למשחקי וידיאו;
קונסולות משחקים; קלטות משחקי וידיאו; דיסקי משחקי וידיאו;
גיים פאדים למשחקים ובקרי משחקים המופעלים באמצעות
הקול או ביד; תוכנת מחשב מוקלטת מראש הכוללת תוכנה

למשחקים; תוכניות מחשב ובסיסי נתונים; תוכניות שומר מסך
למחשבים; נשאים מגנטיים, נומריים או אנלוגיים להקלטת

צלילים או דמויות; דיסקי וידיאו, קלטות וידיאו, קלטות מגנטיות,
דיסקים מגנטיים, DVDs, תקליטונים, דיסקים אופטיים,

תקליטורים, מיני-דיסקים, CD-ROMs, כשכל המוזכרים לעיל
ריקים או מוקלטים מראש עם מוזיקה, צלילים או דמויות
(שיכולות להיות מונפשות); הולוגרמות; כרטיסי שבב או
מגנטיים (מקודדים); מתאמי זיכרון (ציוד מחשב); כרטיסי

זיכרון; מקלות זיכרון, כרטיסי שבב; כרטיסי אשראי עם שבב או

כ"ג טבת תשע"א - 136830/12/2010



cassettes; video game discs; voice-activated or hand
-operated game control pads and game controllers; 
pre-recorded computer software including software 
for games; computer programs and databases; 
screen saver programs for computers; magnetic, 
numerical or analogical carriers for recording sound 
or images; video discs, video tapes, magnetic tapes, 
magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical discs, 
compact discs, mini-discs, CD ROMs, all the 
aforementioned being blank or pre recorded with 
music, sound or images (which may be animated); 
holograms; microchip or magnetic cards (encoded); 
memory adapters (computer equipment); memory 
cards; memory sticks, microchip cards; microchip or 
magnetic credit cards, microchip or magnetic phone 
cards, microchip or magnetic cards for automated 
teller and money exchange machines; microchip or 
magnetic prepaid cards for mobile phones; microchip 
or magnetic travel and entertainment cards, 
microchip or magnetic cheque guarantee and debit 
cards; credit cards of plastic; electric irons; security 
alarms; electronic vending machines; windsocks; 
solar cells and panels for electricity generation; 
distance measuring apparatus; speed measuring and 
indication equipment; tire pressure sensor, tire 
pressure gauge; publications in electronic form 
supplied by CD-ROM, by databases and on the 
Internet; downloadable electronic maps; audio 
receivers; audio amplifiers; television tubes; cathode 
ray tubes; set top boxes, namely computer software 
and hardware which can convert, supply and transmit 
audio and video data; disc drives; hand-held game 
machines with liquid crystal displays; packaged semi-
conductors; integrated circuits containing 
programming used for audio, video or computer data 
processing; rechargeable batteries; audio and video 
data processors and converters; data transmission 
cables; electronic commerce payment machine; 
protective helmets for sports; magnetic encoded 
identification bracelets; electronic tickets, encoded; 
tickets in the form of magnetic cards; all included in 
class 9.

מגנטיים, כרטיסי טלפון עם שבב או מגנטיים, כרטיסים עם שבב
או מגנטיים לכספומטים ולמכונות להחלפת כספים; כרטיסי חיוג
סלולריים עם שבב או מגנטיים משולמים מראש; כרטיסי נסיעה
ובילוי עם שבב או מגנטיים, כרטיסי אישור צ'קים וכרטיסי חיוב

עם שבב או מגנטיים; כרטיסי אשראי מפלסטיק; מגהצים
חשמליים; אזעקות ביטחון; מכונות מכירה אלקטרוניות; שרוולי
רוח; תאים ולוחות סולריים להפקת חשמל; מכשירים למדידת
מרחק; ציוד למדידה ולחיווי של מהירות; חיישן לחץ צמיגים, מד

לחץ צמיגים; פרסומים בצורה אלקטרונית המסופקים
באמצעותCD-ROM, באמצעות בסיסי נתונים ובאינטרנט;

מפות אלקטרוניות הניתנות להורדה; מקלטי שמע; מגברי שמע;
שפופרות טלוויזיה; שפופרות קרן קתודי; קופסאות ממיר, דהיינו

תוכנות מחשב וחומרות מחשב המסוגלות להמיר, לספק
ולהעביר נתוני שמע ווידיאו; כונני דיסקים; מכונות משחק ידניות
עם צגי גביש נוזלי; מוליכים למחצה מאורזים; מעגלים משולבים
נושאי תכנות המשמשים לעיבוד נתוני שמע, וידיאו או מחשב;
סוללות נטענות; מעבדים וממירים של נתוני שמע ווידיאו; כבלים
להעברת נתונים; מכונות תשלום לסחר אלקטרוני; קסדות מגן
לפעילות ספורט; צמידי זיהוי מקודדים מגנטית; כרטיסים
אלקטרוניים, מקודדים; כרטיסים בצורת כרטיסים מגנטיים;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 136930/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 137030/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228753 מספר סימן

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Penlights; flashlights; table lamps; decorative lamps; 
lamp shades; incandescent lamps; light bulbs; 
lighting fixtures; paper lanterns; bicycle lights; 
lanterns; refrigerators, freezers; ovens; stoves; gas 
stoves, electric cookers; barbecue grills, ranges, 
microwave ovens; electric coffee machines; electric 
kettles; electric toasters; electric deep fryers; electric 
laundry or electric hair dryers; water filters; drink 
fountains; air conditioners, electric fans for personal 
use; toilet seats; solar collectors for heating; all 
included in class11.

פנסים קטנים; פנסים; מנורות שולחן; מנורות דקורטיביות;
אהילים; מנורות להט; נורות; אביזרי תאורה; לנטרנים מנייר;
פנסי אופניים; לנטרנים; מקררים, מקפיאים; תנורים; כיריים;
כיריים מופעלות בגז, תנורי בישול חשמליים; מצלי ברביקיו,
טווחים, תנורי מיקרו-גל; מכונות קפה חשמליות; קומקומים

חשמליים; מצנמים חשמליים; עמוק מטגנים עמוקים חשמליים;
מייבשי כביסה חשמליים או מייבשי שיער חשמליים; מסנני מים;
ברזיות; מזגנים, מאווררים חשמליים לשימוש אישי; מושבי
אסלה; אוגרים סולריים לחימום; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ג טבת תשע"א - 137130/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228754 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; soaps; cosmetic preparations for bath; 
perfumes; pre-shave and after shave lotions; shaving 
creams; shampoos, conditioners; toothpaste, mouth 
washes; deodorants and antiperspirants for personal 
use; nourishing creams, skin creams, facial cleansing 
cream, make-up removing preparations; sunscreen 
lotions; face paint; hair lotions, hair lacquers; make-
up preparations, eye shadow, face powder, cosmetic 
pencils; decorative transfers for cosmetic purposes; 
cleaning, polishing, scouring, abrasive preparations 
for household purposes; laundry powder detergents; 
synthetic household detergents; shoe polish and 
waxes; polishing agents for preservation of leather, 
leather waxes, cream for leather, pastes for polishing 
leather; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה; סבונים; תכשירים קוסמטיים לאמבטיה;
בשמים; מי גילוח לשימוש לפני ואחרי הגילוח; משחות גילוח;

שמפו, מרככים שיער; משחת שיניים, מי פה; דאודורנטים ונוגדי
זיעה לשימוש אישי; משחות מזינות, משחות לעור, משחה

לניקוי פנים, תכשירים להסרת איפור; תחליבי הגנה מהשמש;
צבע פנים; תחליבי שיער, לכות לשיער; תכשירי איפור, צלליות
לעיניים, פודרה לפנים, עפרונות קוסמטיים; מדבקות להעברה
דקורטיביות למטרות קוסמטיות; תכשירי ניקוי, הברקה, מירוק,
שפשוף לשימוש ביתי; דטרגנטי אבקות כביסה; דטרגנטים
סינתטיים לשימוש ביתי; משחות ושעוות לנעליים; גורמי
הברקה לשמירה על מוצרי עור, שעוות לעור, קרם לעור,

משחות להברקת עור; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 137230/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 137330/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228755 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

כ"ג טבת תשע"א - 137430/12/2010



Money clips for holding bank notes; table cloths of 
paper; napkins of paper; bags of paper; invitation 
cards; greeting cards; gift wrap; paper coasters, 
placemats and table sets; garbage bags of paper or 
plastic; food storage wrappers; paper coffee filters; 
labels (not of textiles); towels of paper; wet paper 
towels; toilet paper; make-up removing towelettes 
made of paper; boxed tissues; paper handkerchiefs; 
babies' diapers of paper; stationery and school 
supplies (except equipment); typewriting machines; 
typewriter paper; copying paper (stationery articles); 
envelopes; themed pads of paper; blocks of paper; 
notebooks; note paper; writing paper; scribble pads; 
binders; archiving boxes; document sleeves; book 
covers; bookmarks; lithographies, paintings (framed 
or unframed); painting pads, colouring books; 
drawing and activity books; luminous paper; adhesive 
note paper; crepe paper; tissue paper; staples; flags 
of paper; pennants of paper; writing instruments; 
pens; pencils; ball-point pens; pen sets; pencil sets; 
porous-point pens; colouring pens; rolling ball pens; 
broad-tip markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint 
boxes; paint and colouring pencils; chalk; decorations 
for pencils (stationery articles); printing blocks; 
magazines; newspapers; books and journals, 
particularly dealing with athletes or sport events; 
printed teaching materials; schedules (for recording 
results); event programs; event albums; photograph 
albums; autograph books; address books; diaries; 
personal organisers; roadmaps; entry tickets; tickets; 
scratch cards; cheques; printed timetables; pamphlet 
and brochures; comic strips; collectable trading 
cards; sports trading cards; bumper stickers; stickers; 
sticker albums; calendars; posters; photographs; 
postcards; postage stamps; commemorative stamp 
sheets; advertising signs and banners and materials 
of paper or cardboard; decals; heat transfers not of 
textile; office requisites (except furniture); correction 
fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands for 
writing implements; paper clips; drawing pins; rulers; 
adhesive tape for stationery, dispensers for adhesive 
tape; staplers; stencils; document holders; clip 
boards; notepad holders; bookends; stamps; phone, 
ATM, travel and entertainment, cheque guarantee 
and debit cards made of paper or cardboard, credit 
cards (not encoded) of paper or cardboard; luggage 
tags; passport holders; all included in class 16.

מהדקי שטרות להחזקת שטרי כסף; מפות שולחן מנייר; מפיות
נייר; שקיות נייר; כרטיסי הזמנה; כרטיסי ברכה; אריזת מתנה;
תחתיות, מצעיות וערכות סידור שולחן מנייר; שקיות זבל מנייר
או פלסטיק; עטיפות לאחסון מזון; מסנני קפה מנייר; תוויות (לא
מטקסטיל); מגבות נייר; מגבות נייר לחים; נייר טואלט; מגבונים
לחים להסרת איפור מנייר; נייר טישו בקופסה; ממחטות נייר;
חיתולי נייר לתינוקות; צרכי כתיבה וצורכי בית ספר (למעט

ציוד); מכונות כתיבה; נייר למכונות כתיבה; נייר העתקה (צרכי
כתיבה); מעטפות; דפדפות נייר נושאיות; בלוקי נייר; מחברות;
נייר הערות; נייר כתיבה; דפדפות רישום; כורכנים; קופסאות
גניזה; עטיפות למסמכים; כיסויי ספרים; סימניות; ליתוגרפיות,
ציורים (ממוסגרים או לא); דפדפות ציור, ספרי צביעה; ספרי

ציור ופעילות; נייר זוהר; נייר הערות דביק; נייר קרפ; נייר טישו;
סיכות; דגלי נייר; תליונים מנייר; מכשירי כתיבה; עטים;

עפרונות; עטים כדוריים; ערכות עטים; ערכות עפרונות; עטי
טוש; עטי צביעה; עטי רולר; טושים רחבים; דיו, כריות דיו,
חותמות גומי; קופסאות צביעה; עפרונות ציור וצביעה; גיר;

קישוטים לעפרונות (צרכי כתיבה); גלופות; כתבי עת; עיתונים;
ספרים וביטאונים, במיוחד כאלה העוסקים בספורטאים או
באירועי ספורט; חומרי הוראה מודפסים; תוכניות זמנים

(לרישום תוצאות); תוכניות אירועים; אלבומי אירועים; אלבומי
תמונות; ספרי חתימות; ספרי כתובות; יומנים; ארגוניות

אישיות; מפות דרכים; כרטיסי כניסה; כרטיסים; כרטיסי גירוד;
צ'קים; לוחות זמנים מודפסים; חוברות ועלונים; קומיקס; קלפי
החלפה לאיסוף; קלפי החלפה בתחום הספורט; מדבקות

לפגושים; מדבקות; אלבומי מדבקות; לוחות שנה; פוסטרים;
צילומים;  גלויות דואר; בולי דואר; גיליונות בולי הנצחה; שלטים
וכרזות פרסום וכן חומרים מנייר או קרטון; דקאלים; מדבקות
העברה בחום שלא מטקסטיל; צורכי משרד (למעט ריהוט);
טיפקס; מחקי גומי; מחדדי עפרונות; מעמדים לכלי כתיבה;
מהדקי נייר; סיכות ציור; סרגלים; סרט דביק ל צרכי משרד,
מנפקים לסרט דביק; שדכנים; סטנסילים; מחזיקי מסמכים;
לוחות כתיבה; מחזיקי פנקסים; תומכי ספרים; בולים; כרטיסי
טלפון, כרטיסי כספומט, כרטיסי נסיעה ובילוי, כרטיסי אישור
צ'קים וכרטיסי חיוב העשויים מנייר או קרטון, כרטיסי אשראי

(לא מקודדים) מנייר או קרטון; תגים למזוודות; מחזיקי דרכונים;
הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ג טבת תשע"א - 137530/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 137630/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228756 מספר סימן

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; leather straps; 
umbrellas; parasols; sport bags (other than those 
adapted for products they are designed to contain); 
leisure bags; travelling bags; backpacks; tote bags; 
school bags; belt bags; hand bags; bags of leather; 
ball-shaped bags of leather; beach bags; suit 
carriers; suit cases; straps for suitcases; voyage 
bags; brief-cases; vanity cases (empty); toilet bags; 
key cases; document holders; wallets; purses; 
cheque holders; pet clothing, collars for pets; animal 
leashes; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; רצועות עור; מטריות; שמשיות; תיקי ספורט
(למעט כאלה המותאמים למוצרים שאותם נועדו להכיל); תיקי
פנאי; תיקי נסיעה; תרמילים; תיקים לנשיאת חפצים; ילקוטי
בית ספר; תיקי חגורה; תיקי יד; תיקי עור; תיקי עור כדוריים;
תיקי חוף; נושאי חליפות; מזוודות; רצועות למזוודות; תיקי
נסיעה; תיקי מסמכים; תיקי איפור (ריקים); תיקי טואלטיקה;
נרתיקי מפתחות; מחזיקי מסמכים; ארנקים; ארנקי נשים;
מחזיקי צ'קים; ביגוד לחיות מחמד; קולרים לחיות מחמד;

רצועות לחיות; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ג טבת תשע"א - 137730/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228757 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mirrors; souvenir statues, figurines, trophies, 
ornaments of wood, wax, plaster or plastics; 
identification badges, particularly, badges, key cards 
(not encoded), all afore-mentioned products made of 
plastic; cushions; seat cushions as accessories for 
automobiles; sleeping bags; furniture; seats, for 
indoor and outdoor use; racks (furniture); display 
stands for selling goods; dispensers of kitchen towels 
(not made of metal); coat hangers; fans for personal 
use; inflatable publicity objects of plastic; advertising 
signs and banners of plastic; book shelves; book 
stands; decorative key-holders of plastic, straps of 
plastic; bracelets of plastic; photo frames; all included 
in class 20.

מראות; פסלי מזכרת, פסלונים, גביעים, קישוטים מעץ,
משעווה, גבס או פלסטיק; תגי זיהוי, במיוחד, תגים, כרטיסי
מפתח (לא מקודדים), כל המוצרים הנזכרים לעיל מפלסטיק;

כריות; כריות מושבים הנחשבים אביזרי רכב; שקי שינה; ריהוט;
מושבים, לשימוש בבית ובחוץ; מתלים (ריהוט); מעמדי תצוגה
למכירת סחורות; מנפיקי מגבות מטבח (לא מתכתיים); קולבי
מעילים; מאווררים לשימוש אישי; פריטים פרסומיים מתנפחים

מפלסטיק; שלטי פרסום וכרזות פרסום מפלסטיק; מדפי
ספרים; מעמדי ספרים; מחזיקי מפתחות דקורטיביים מפלסטיק,
רצועות מפלסטיק; צמידי פלסטיק; מסגרות תמונה; הנכללים

כולם בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 137830/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 137930/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228758 מספר סימן

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; honey; molasses; yeast; 
artificial coffee; flour, Soya flour; preparations made 
from cereals; cereals; bread; pastries; cakes; 
cookies; crackers; candies; ice cream; confectionery; 
chocolate confectionery; chocolate; rice; dried cereal 
flakes; corn chips; mustard; vinegar; sauces 
(condiments); spices; salt; vitamin products (not for 
medical or dietetic purposes); preparations for use as 
dietetic additives for food for human consumption; all 
included in class 30.

קפה; תה; קקאו; סוכר; דבש; מולסה; שמרים; קפה מלאכותי;
קמח, קמח סויה; תכשירים העשויים מדגנים; דגנים; לחם;

מאפים; עוגות; עוגיות; קרקרים; ממתקים; גלידה; דברי מתיקה;
דברי מתיקה משוקולד; שוקולד; אורז; פתיתי דגנים מיובשים;
צ'יפס תירס; חרדל; חומץ; רטבים (נותני טעם); תבלינים; מלח;
מוצרי ויטמינים (לא למטרות רפואיות או תזונתיות); מוצרים
המשמשים כתוספי תזונה למזון בני אדם; הנכללים כולם בסוג
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Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228759 מספר סימן

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; knit shirts; 
jerseys, pullovers, tank tops; T-shirts; singlets; 
dresses; skirts; underwear; swimwear, bikinis; shorts; 
pants; sweaters; bonnets; caps; hats; scarves; 
headscarves; shawls; visors; warm-up suits; 
sweatshirts; jackets; sports jackets; stadium jackets; 
blazers; rainwear; coats; uniforms; ties; wristbands; 
headbands; gloves; aprons; bibs (not of paper); 
pyjamas; toddler and infant playwear; socks and 
hosiery; suspenders; belts; braces; sandals, thong 
sandals; all included in class 25.

ביגוד; הנעלה; כיסויי ראש; חולצות; חולצות סרוגות; ג'רזי,
אפודות, עליוניות ללא שרוולים; חולצות טי; גופיות; שמלות;
חצאיות; תחתונים; בגדי ים, ביקיני; מכנסיים קצרים; מכנסיים;
סוודרים; מצנפות; כומתות; כובעים; צעיפים; צעיפי ראש;

שאלים; מצחיות; חליפות חימום; מיזעים; מקטורנים; מקטורני
ספורט; מקטורני אצטדיון; בלייזרים; ביגוד גשם; מעילים; מדים;
עניבות; חפות שרוול; סרטי מצח; כפפות; סינרים; סינריות (לא

מנייר); פיג'מות; לבוש משחק לפעוטות ותינוקות; גרביים
ולבנים; ביריות; חגורות; כותפות; סנדלים; כפכפי אצבע;

הנכללים כולם בסוג 25.
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Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228760 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; sport balls; board games; 
tables for table football; stuffed dolls and animals; toy 
vehicles; puzzles; jigsaw puzzles; balloons; inflatable 
toys; playing cards; confetti; articles for gymnastics 
and sport, appliances for gymnastics; soccer 
equipment, namely, soccer balls, gloves, knee pads, 
elbow pads, shoulder pads, shin guards, soccer 
goals; soccer goal walls; sporting bags and 
containers adapted for carrying sports articles; party 
hats (toys); hand-held electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; 
foam hands (toys); toy robots for entertainment use; 
arcade games; replica models of aircraft; toys for pet 
animals; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; כדורי ספורט; משחקי לוח; שולחנות
לכדורגל שולחן; בובות וחיות מפוחלצות; מכוניות צעצוע; פזלים;
פזלי הרכבה; בלונים; צעצועים מתנפחים; קלפי משחק; קונפטי;

פריטים להתעמלות וספורט, מכשירים להתעמלות; ציוד
לכדורגל, דהיינו, כדורים, כפפות, מגני ברכיים, מגני מרפקים,
מגני כתפיים, מגני שוק, שערי כדורגל; קירות לשערי כדורגל;
תיקי ספורט ומיכלים המותאמים לנשיאת פריטי ספורט; כובעי
מסיבה (צעצועים); משחקים אלקטרוניים ידניים למעט כאלה
המותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה בלבד; ידי גומי

(צעצועים); צעצועי רובוט לשימוש בידורי; משחקי ארקייד; דגמי
רפליקה של מטוסים; צעצועים לחיות מחמד; הנכללים כולם

בסוג 28.
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Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228761 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment 
services; publication advertisement services; 
agencies for advertising of publicity materials; 
advertising agency services; Internet advertising 
services; dissemination of advertising; advertising 
space rental services; rental of advertising time in 
film credits; television and radio advertising services; 
advertising in the form of animation; promotion 
agency services; sport and public relations promotion 
agency services; market study services; marketing 
research services; public opinion polling services; 
organisation of exhibitions for commerce or publicity; 
organisation of publicity for commercial exhibitions; 
database management services; compilation and 
publication of statistics; services in the field of data 
collection and publication of statistical and other 
information on sports performances; business 
management and organisation consultancy; business 
consultancy services; organising of promotional 
competitions; provision of business information; 
publicity of sports events in the domain of soccer; 
retail services in relation to goods of common metal, 
machines and machine tools, hand tools and 
implements, optical and audio-visual and magnetic 
and electrical/electronic apparatus/equipment, 
medical apparatus/equipment, lighting and heating 
and cooking and refrigerating and drying and 
ventilating apparatus/equipment, vehicles and their 
accessories, goods of precious metals, jewellery and 
chronometric instruments, badges and pins, musical 
instruments, paper and cardboard goods, printed 
matter and stationery, tickets for sporting events, 
leather and imitation leather goods, luggage and 
bags and holders, umbrellas, house ware, furniture, 
promotional and display articles, textile goods, 
clothing and headgear and footwear, embroidery and 
ribbons and braid and derivative goods, floor/ground 
coverings, games and playthings and sporting

חברות כוח אדם; שירותי גיוס עובדים; שירותי הוצאה לאור של
פרסומות; סוכנויות לפרסום חומרי שיווק; שירותי סוכנות

פרסום; שירותי פרסום באינטרנט; הפצת פרסומות; שירותים
להשכרת שטחי פרסום; השכרת זמן פרסום ברשימות

משתתפים של סרטים; שירותי פרסום בטלוויזיה וברדיו; פרסום
בצורת הנפשה; שירותי סוכנות קידום; שירותי סוכנות קידום

ספורט ויחסי ציבור; שירותי חקר שוק; שירותי מחקרי מרקטינג;
שירותי סקרי דעת קהל; ארגון תערוכות למסחר או לשיווק;
ארגון שיווק לתערוכות מסחריות; שירותי ניהול בסיסי נתונים;
ופרסום ההדרה והוצאה לאור של נתונים סטטיסטיים; שירותים
בתחום של איסוף נתונים והוצאה לאור של מידע סטטיסטי
ואחר על מופעי ספורט; ייעוץ בניהול וארגון עסקים; שירותי

ייעוץ עסקי; ארגון תחרויות לקידום; אספקת מידע עסקי; שיווק
אירועי ספורט בתחום הכדורגל; שירותי קמעונאות בקשר
לסחורות ממתכות נפוצות, מכונות וכלי מכונות, כלי יד

ומתקנים, מכשירים/ציוד אופטי ואור-קולי ומגנטי
וחשמלי/אלקטרוני, מכשירים/ציוד רפואי, מכשירים/ציוד לתאורה

וחימום ובישול וקירור וייבוש ואוורור, כלי רכב ואביזריהם,
סחורות ממתכות יקרות, תכשיטים וכלים כרונומטרים, תגים
וסיכות, כלי נגינה, סחורות מנייר וקרטון, מכתבי דברי דפוס

וצרכי כתיבה, כרטיסים לאירועי ספורט, סחורות מעור ומחיקויי
עור, מזוודות ותיקים ומחזיקים, מטריות, כלי בית, ריהוט, פריטי
קידום ותצוגה, סחורות טקסטיל, ביגוד וכיסויי ראש והנעלה,
קישוטים וסרטים וצמות וסחורות נגזרות, כיסויי רצפה/קרקע,
משחקים וצעצועים ופריטי ספורט, מזון ומוצרי מזון, משקאות
קלים ומשקאות אלכוהוליים, ממסים, פרפין, שעווה, ביטומן

ונפט, דלקים, שמנים וחומרי סיכה, נוזלי תמסורת, נוזלי בלמים,
גורמים נוגדי קפיאה, נוזלי קירור, נוזלים הידראוליים, שומנים;
שירותי חנות נוחות בסוג זה, הכוללים מכירה קמעונאית של
מוצרי מזון ומשקאות, מכירה ואספקה של משקאות באמצעות
מכונות מכירה; שירותי קמעונאות בהקשר של תחנות דלק
וחנויות הממוקמות בתחנות דלק; ההבאה ביחד, לטובת

אחרים, של סחורות ממתכות נפוצות, מכונות וכלי מכונות, כלי
יד ומתקנים, מכשירים/ציוד אופטי ואור-קולי ומגנטי

וחשמלי/אלקטרוני, מכשירים/ציוד רפואי, מכשירים/ציוד לתאורה
וחימום ובישול וקירור וייבוש ואוורור, כלי רכב ואבזריהם,

סחורות ממתכות יקרות, תכשיטים וכלים כרונומטרים, תגים
וסיכות, כלי נגינה, סחורות מנייר וקרטון, דברי דפוס וצרכי
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articles, food and food products, soft drinks and
alcoholic drinks, solvents, paraffin, wax, bitumen and
petroleum, fuels, oils and lubricants, transmission
fluids, brake fluids, anti-freeze agents, coolants,
hydraulic fluids, greases; convenience store services
in this class including retailing of food and beverage
products, sale and supply of beverages through
vending machines; retailing services relating to filling
stations and shops located on filling stations; the
bringing together, for the benefit of others, of goods
of common metal, machines and machine tools, hand
tools and implements, optical and audio-visual and
magnetic and electrical/electronic
apparatus/equipment, medical apparatus/equipment,
lighting and heating and cooking and refrigerating
and drying and ventilating apparatus/equipment,
vehicles and their accessories, goods of precious
metals, jewellery and chronometric instruments,
badges and pins, musical instruments, paper and
cardboard goods, printed matter and stationery,
tickets for sporting events, leather and imitation
leather goods, luggage and bags and holders,
umbrellas, house ware, furniture, promotional and
display articles, textile goods, clothing and headgear
and footwear, embroidery and ribbons and braid and
derivative goods; floor/ground coverings, games and
playthings and sporting articles, food and food
products, soft drinks and alcoholic drinks, solvents,
paraffin, wax, bitumen and petroleum, fuels, oils and
lubricants, transmission fluids, brake fluids, anti-
freeze agents, coolants, hydraulic fluids, greases
(excluding the transport thereof) enabling customers
to conveniently view and purchase those goods via a
retail store or via the Internet or via wireless
electronic communication device; advertising and
promotion services, advertising through sponsorship,
information services in relation to advertising and
promotion, business information services, all
provided on-line from a computer database or the
Internet or a wireless electronic communication
device; compilation of advertisements for use as web
pages on the Internet or on wireless electronic
communication device; provision of space on web
sites on the Internet for advertising goods and
services; auctioneering provided on the Internet or on
wireless electronic communication device;
compilation of directories for publishing on the
Internet or on wireless electronic communication
device; business administration services for the
processing of sales made on the Internet or on
wireless electronic communication device; sales
promotion, namely, providing advantage programs
for customers, ticket sales promotion services;
customer loyalty services and customer club
services, for commercial, promotional and /or
advertising purposes; distributing loyalty and
encoded member cards which may hold personal
user identity data for controlling access to sports
stadiums;archiving of data in a central database,
notably for still and moving images;
promotion of sports events in the domain of soccer;
promotion of goods and services of third parties, by
means of contractual agreements, particularly
sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced

כתיבה, כרטיסים לאירועי ספורט, סחורות מעור ומחיקויי עור,
מזוודות ותיקים ומחזיקים, מטריות, כלי בית, ריהוט, פריטי
קידום ותצוגה, סחורות טקסטיל, ביגוד וכיסויי ראש והנעלה,
קישוטים וסרטים וצמות וסחורות נגזרות; כיסויי רצפה/קרקע,
משחקים וצעצועים ופריטי ספורט, מזון ומוצרי מזון, משקאות
קלים ומשקאות אלכוהוליים, ממסים, פרפין, שעווה, ביטומן

ונפט, דלקים, שמנים וחומרי סיכה, נוזלי תמסורת, נוזלי בלמים,
גורמים נוגדי קפיאה, נוזלי קירור, נוזלים הידראוליים, שומנים
(למעט הובלתם) המאפשר ללקוחות לראות ולרכוש בנוחיות
סחורות אלה דרך חנות קמעונאית או דרך האינטרנט או דרך
התקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי; שירותי פרסום וקידום,
פרסום באמצעות חסויות, שירותי מידע בהקשר של פרסום
וקידום, שירותי מידע עסקי, המסופקים כולם באופן מקוון
מבסיס נתונים במחשב או מהאינטרנט או מהתקן תקשורת
אלקטרוני אלחוטי; ההדרת פרסומות לשימוש כדפי רשת

באינטרנט או בהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי; אספקת שטח
באתרי רשת באינטרנט לפרסום סחורות ושירותים; מכירות
פומביות באינטרנט או בהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי;
ההדרת מדריכים להעלאה לאינטרנט או להתקן תקשורת

אלקטרוני אלחוטי; שירותי ניהול עסקי לעיבוד מכירות שבוצעו
באינטרנט או בהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי; קידום

מכירות, דהיינו, אספקת תוכניות יתרון ללקוחות, שירותי קידום
מכירת כרטיסים; שירותי נאמנות לקוחות, ומועדוני לקוחות,
למטרות מסחריות של קידום ו/או פרסום; הפצת כרטיסי
נאמנות וכרטיסי חבר מקודדים העשויים להכיל פרטי זיהוי
משתמש לצורך שליטה על הכניסה אצטדיוני ספורט; גניזת

נתונים בבסיס נתונים מרכזי, במיוחד תצלומים וסרטים; קידום
אירועי ספורט בתחום הכדורגל; קידום סחורות ושירותים של
צדדים שלישיים, באמצעות הסכמים חוזיים, ובמיוחד הסכמי

חסות ורישוי, אספקת מודעות מוגברת למותג ותדמית משופרת
הנגזר מאירועי תרבות וספורט, במיוחד אירועים בינלאומיים;
מחקרי עסקיות חסות עסקית בהקשר של תחרויות כדורגל;

שירותי משרד למכירת כרטיסים לאירועי ספורט; הנכללים כולם
בסוג 35.
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Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

image derived from cultural and sporting events, 
particularly international events; business 
sponsorship research in relation to football 
competitions; sports tickets agency services; all 
included in class 35.
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Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228763 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Issuance and management of credit cards and 
traveller cheques; financing services; banking 
services; credit and investment services; insurance 
services; leasing services; financial support of 
sporting events; information services related to 
finance and insurance, provided on-line from a 
computer database or the Internet or on wireless 
electronic communication device; home banking, 
namely Internet or wireless electronic communication 
banking services; services of payment via mobile 
phone; research of financial sponsorship in relation to 
football competitions; real estate consultancy; real 
estate management services; all included in class 36.

הנפקה וניהול של כרטיסי אשראי והמחאות נוסעים; שירותי
מימון; שירותי בנקאות; שירותי אשראי והשקעות; שירותי

ביטוח; שירותי השכרה; תמיכה כספית באירועי ספורט; שירותי
מידע בהקשר של כספים וביטוח, המסופק באופן מקוון מבסיס
נתונים במחשב או מהאינטרנט או מהתקן תקשורת אלקטרוני
אלחוטי; בנקאות ביתית, דהיינו שירותי בנקאות באינטרנט או
בהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי; שירותי תשלום  דרך טלפון

נייד; מחקרים לגבי חסויות כספיות בהקשר של תחרויות
כדורגל; ייעוץ נדל"ן; שירותי ניהול נדל"ן; הנכללים כולם בסוג

.36

כ"ג טבת תשע"א - 138730/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 138830/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228764 מספר סימן

PAPYRUS

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Soups, soup concentrates, preparations for making 
soups, broth, stock also in the form of cubes, of 
tablets or granulated, bouillons, bouillons 
concentrates, preparations for making bouillons, 
consommes; all included in class 29.

מרקים, תמציות מרק, תכשירים להכנת מרק, מרק בשר, ציר
גם בצורת קוביות, מטבליות או מפורר לגרגרים, מרק צח,

תמציות מרק צח, תכשירים להכנת מרק צח, קונסומה; 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)

Switzerland, 11/03/2010, No. 52459/2010 שוויץ, 11/03/2010, מספר 52459/2010

Class: 29 סוג: 29

כ"ג טבת תשע"א - 138930/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228765 מספר סימן

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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; concentrates, syrups and powder for 
making soft drinks; mineral and aerated waters; other 
non-alcoholic drinks; energy drinks, isotonic drinks, 
hypertonic drinks, hypotonic drinks; fruit and 
vegetable drinks and juices; frozen fruit drinks, non-
carbonated, non-alcoholic frozen flavoured 
beverages; beverages enriched with added vitamins 
(not for medical purposes) beers; ales; non alcoholic 
beer; all included in class 32.

משקאות קלים; תרכיזים, סירופים ואבקות להכנת משקאות
קלים; מים מינרליים ומוגזים; משקאות לא אלכוהוליים אחרים;
משקאות אנרגיה, משקאות איזוטוניים, משקאות אצטדיונים,
משקאות אצטדיונים; משקאות ומיצי פירות וירקות; משקאות
מפירות קפואים, משקאות קפואים, לא מוגזים ולא אלכוהוליים
בטעמים; משקאות המועשרים בוויטמינים נוספים (לא למטרות
רפואיות) בירות; שיכר; בירות לא אלכוהוליות; הנכללים כולם

בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 139030/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228766 מספר סימן

PAPYRUS

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sauces, preparations for making sauces; soya 
sauce; ketchup; aromatising or seasoning products 
for food, edible spices, condiments, salad dressings, 
mayonnaise; mustard; vinegar; all included in class 
30.

רטבים, תכשירים להכנת רטבים; רוטב סויה; קטשופ; מוצרי
ניחוח או טיבול למזון, תבלינים אכילים, נותני טעם, טיבולים

לסלט, מיונז; חרדל; חומץ; הנכללים כולם 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)

Switzerland, 11/03/2010, No. 52459/2010 שוויץ, 11/03/2010, מספר 52459/2010

Class: 30 סוג: 30

כ"ג טבת תשע"א - 139130/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228767 מספר סימן

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: 10 סוג: 10

Blood testing apparatus; blood analyzing apparatus; 
blood glucose meter; diagnostic devices for obtaining 
blood samples; lancing devices; cassettes containing 
reagents; all included in class 10.

מכשירים לבדיקת דם; מכשירים לניתוח דם; מודד סוכר בדם;
התקני אבחון להשגת דוגמיות דם; התקני אזמל; מחסניות

המכילות מגיבים; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 139230/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228768 מספר סימן

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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products, 
namely seeds for agriculture and horticultural 
purposes, flower seeds, sowing seeds, rice seeds 
and crop seeds; animal foodstuffs, nutritional 
additives for animal foodstuffs, not for medical 
purposes; all included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות, דהיינו זרעים למטרות חקלאות
וגננות, זרעי פרחים, זרעים לזריעה, זרעי אורז וזרעים ליבולים;
דברי מאכל לחיות, תוספות תזונתיות לדברי מאכל לחיות, לא

למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 139330/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228769 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

כ"ג טבת תשע"א - 139430/12/2010



Telecommunication services; communications by 
mobile telephones; communications by electronic 
computer terminals, databases and Internet related 
telecommunications networks and wireless electronic 
communication device; communication by telephone; 
communication by radio; communications by 
facsimile; paging by radio; communications by 
teleconferencing; television broadcasting; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; press 
and information agency services; leasing of 
telephone sets, facsimile and other communication 
equipment; broadcasting of a commercial site on the 
Internet or on wireless electronic communication 
device; radio and television programming and 
broadcasting services provided via the Internet or on 
wireless electronic communication device; electronic 
messaging; providing access and leasing of access 
time to computer bulletin boards and real-time chat 
forums via a global computer network; providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages, photo 
management and photo sharing including uploading, 
editing, organising and sharing the photos with other 
users; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for registered users for social 
networking; providing access to web sites containing 
maps, information about driving directions and the 
location of businesses; transmission of messages 
and images via computer; provision of access to 
home and office shopping and ordering services via 
computer, a global computer network and/or 
interactive communications technologies; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
electronic mail services; providing access time to the 
Internet or wireless electronic communication; 
providing telecommunications connections to the 
Internet or databases; providing access to digital 
music web sites on the Internet or on wireless 
electronic communication device; broadcasting of 
radio and television programs related to sports and 
sporting events; providing access to chat rooms for 
the transmission of information through computers; 
providing connections to computer installations 
(telecommunications services); providing access to a 
central database server (IT service); providing 
access to a centralized computer and computer 
databases (IT service); providing access to the 
Internet via a global computer network or via wireless 
electronic communication device (IT service); 
providing access to web sites containing digital music 
via a global computer network or wireless electronic 
communication device (IT service); providing access 
to MP3 web sites on the Internet via a global 
computer network or via wireless electronic 
communication device (IT service); streaming of 
video and audio material from the Internet; digital 
music streaming by mobile phones; providing access 
to search engines for retrieving data and information 
via global networks; all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק; תקשורת בטלפונים סלולריים; תקשורת
באמצעות מסופי מחשב אלקטרוניים, בסיסי נתונים ורשתות
תקשורת רחק הקשורים לאינטרנט והתקן תקשורת אלקטרוני
אלחוטי; תקשורת בטלפון; תקשורת ברדיו; תקשורת בפקס;
זימון ברדיו; תקשורת וידיאו בועידת רחק; שידורי טלוויזיה;

שידורי טלוויזיה בכבלים; שידורי רדיו; שירותי סוכנות עיתונות
ומידע; השכרת טלפונים, מכשירי פקס וציוד תקשורת אחר;
שידור אתר מסחרי באינטרנט או בהתקן תקשורת אלקטרוני
אלחוטי; שירותי תוכניות ושידורי רדיו וטלוויזיה המסופקים
באינטרנט או בהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי; מיסור

אלקטרוני; אספקת גישה והשכרת זמן גישה ללוחות מודעות
של מחשבים ופורומי צ'אט בזמן אמת דרך רשת מחשבים
גלובלית; אספקת חדרי צ'אט מקוונים ולוחות מודעות

אלקטרוניים למשתמשים רשומים להעברת מסרים, ניהול
תמונות ושיתוף תמונות כולל טעינה, עריכה, ארגון ושיתוף של
התמונות עם משתמשים אחרים; אספקת חדרי צ'אט מקוונים
ולוחות מודעות אלקטרוניים למשתמשים רשומים לצורך רישות
חברתי; אספקת גישה לאתרי אינטרנט המכילים מפות, מידע
על הוראות נסיעה ועל מיקום עסקים; שידור הודעות ותמונות
דרך מחשב; אספקת גישה לשירותי קנייה והזמנה מהבית
והמשרד באמצעות מחשב, רשת מחשבים גלובלית ו/או

טכנולוגיות תקשורת אינטראקטיביות; תקשורת רחק של מידע
(כולל דפי אינטרנט), תוכניות מחשב ונתונים אחרים כלשהם;
שירותי דואר אלקטרוני; אספקת זמן גישה לאינטרנט או

לתקשורת אלקטרונית אלחוטית; אספקת חיבורי תקשורת רחק
לאינטרנט או לבסיסי נתונים; אספקת גישה לאתרי מוזיקה
דיגיטלית באינטרנט או בהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי;

שידור תוכניות רדיו וטלוויזיה ספורט הקשורים לספורט ואירועי
ספורט; אספקת גישה לחדרי צ'אט להעברת מידע באמצעות
;(IT שירות) מחשבים; אספקת חיבורים למתקני מחשבים

אספקת גישה לשרת בסיס נתונים מרכזי (שירות IT); אספקת
;(IT שירות) גישה למחשב מרכזי ובסיסי נתונים במחשב

אספקת גישה לאינטרנט דרך רשת מחשבים גלובלית או התקן
תקשורת אלקטרוני אלחוטי (שירותי טכנולוגיית מידע); אספקת
גישה לאתרים המכילים מוזיקה דיגיטלית דרך רשת מחשבים
;(IT שירות) גלובלית או התקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי
אספקת גישה לאתרי MP3 באינטרנט דרך רשת מחשבים
;(IT שירות) גלובלית או התקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי
הזרמת חומרי וידיאו ואודיו מהאינטרנט; הזרמת מוזיקה

דיגיטלית בטלפונים ניידים; הענקת גישה למנועי חיפוש לצורך
אחזור נתונים ומידע דרך רשתות גלובליות; הנכללים כולם בסוג

.38

כ"ג טבת תשע"א - 139530/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 139630/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228770 מספר סימן

BAYER

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: 10 סוג: 10

Blood testing apparatus; blood analyzing apparatus; 
blood glucose meter; diagnostic devices for obtaining 
blood samples; lancing devices; cassettes containing 
reagents; all included in class 10.

מכשירים לבדיקת דם; מכשירים לניתוח דם; מודד סוכר בדם;
התקני אבחון להשגת דוגמיות דם; התקני אזמל; מחסניות

המכילות מגיבים; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 139730/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228771 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel agency services, namely, organising trips, 
reservations for trips; airline, railway, boat, bus and 
van transportation services; air transportation 
services featuring a frequent flyer bonus programme; 
tour boat services; tour operation services; vehicle 
rental services; parking lot services; taxi services; 
freight shipping services; transport of goods by motor 
vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging of 
goods; transport and delivery of goods, in particular 
documents, packages, parcels and letters; postal, 
courier and messenger delivery services, in 
particular, distribution of newspapers, magazines and 
books; warehousing services; distribution of water, 
heat, gas, oil or electricity; electricity supply services; 
distribution (transport) of films and recordings of 
sound and images; distribution (transport) of tickets; 
navigation services; distribution (transport), supply 
and storage of fuel, oil, petroleum, gas, lubricants, 
solvents, paraffin, wax and bitumen; transmission, 
supply and distribution of electricity; transport of oil 
and gas by pipeline; transport and storage of waste; 
all included in class 39.

שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו, ארגון נסיעות, הזמנת מקומות
לנסיעות; שירותי הובלה במטוס, רכבת, אוניה, אוטובוס וטנדר;
שירותי הובלה אווירית המציג תוכנית הטבות לנוסע המתמיד;
שירותי ספינות תיור; שירותי הפעלת תיור; שירותי השכרת
רכב; שירותי מגרשי חניה; שירותי מוניות; שירותי משלוח

מטען; הובלת סחורות באמצעות רכב מנועי, משאית, רכבת,
אוניה ומטוס; אריזת סחורות; הובלה ומסירה של סחורות,

ובמיוחד מסמכים, חבילות ומכתבים; שירותי מסירה באמצעות
הדואר, שליחים ובלדרים, במיוחד, הפצת עיתונים, כתבי עת
וספרים; שירותי מחסן; אספקת מים, חום, גז, נפט או חשמל;

שירותי אספקת חשמל; הפצה (הובלה) של סרטים ושל
הקלטות קול ודמויות; הפצה (הובלה) של כרטיסים; שירותי

ניווט; הפצה (הובלה), אספקה ואחסון של דלק, נפט,
פטרוליאום, גז, חומרי סיכה, ממיסים, פרפין, שעווה וביטומן;
תמסורת, אספקה והפצה של חשמל; הובלת נפט וגז בצינורות;

הובלה ואחסון של פסולת; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 139830/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 139930/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228772 מספר סימן

BAYER

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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products, 
namely seeds for agriculture and horticultural 
purposes, flower seeds, sowing seeds, rice seeds 
and crop seeds; animal foodstuffs, nutritional 
additives for animal foodstuffs, not for medical 
purposes; all included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות, דהיינו זרעים למטרות חקלאות
וגננות, זרעי פרחים, זרעים לזריעה, זרעי אורז וזרעים ליבולים;
דברי מאכל לחיות, תוספות תזונתיות לדברי מאכל לחיות, לא

למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 31.

כ"ג טבת תשע"א - 140030/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228773 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

כ"ג טבת תשע"א - 140130/12/2010



Education; training; providing of training courses; 
entertainment; organisation of lotteries and 
competitions; fun park services; health and fitness 
club services; betting and gaming services relating to 
or in conjunction with sports; entertainment services 
provided at or relating to sports events; entertainment 
services in the form of public viewings of sports 
events; sporting and cultural activities; organisation 
of sporting and cultural events and activities; 
organisation of sporting competitions; organisation of 
sporting events in the field of soccer; providing sports 
facilities; rental services for audio and video 
equipment; production, presentation, publication 
and/or rental of films, sound and video recordings; 
publication and/or rental of interactive educational 
and entertainment products, namely films and books; 
publication of interactive educational and 
entertainment products, namely compact discs, 
DVDs, mini-discs, CD-Roms; radio and television 
coverage of sporting events; Production and editing 
services for radio and television program and video 
tapes; production of animated movies; production of 
animated television programs; seat booking services 
for shows and sporting events; ticket reservation 
services for entertainment and sporting events; 
timing of sports events; recording of sports events; 
organisation of beauty contests; interactive 
entertainment; on-line gambling services; provision of 
games over the Internet or on wireless electronic 
communication device; providing of raffle services; 
information relating to entertainment or education, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or on wireless electronic communication 
device; electronic games services provided by means 
of the Internet or on wireless electronic 
communication device (entertainment); providing on-
line electronic publications; publication of books; 
publication of electronic books and journals on-line; 
entertainment services in the form of chat rooms on 
the Internet or on wireless electronic communication 
device; entertainment services in the form of cinema 
performances; providing digital music from the 
Internet or on wireless electronic communication 
device; providing digital music from MP3 Internet web 
sites or by wireless electronic communication device; 
photography, audio, and videotaping production 
services; information provided on-line from a 
computer database or from the Internet, related to 
sports or sporting events; interpreter services; 
Provision of sports information related to statistical 
information; logging of sports record; provision of 
entertainment infrastructures, namely, VIP lounges 
and sky boxes both on and off site sports facilities for 
entertainment purposes; organization of computer 
game competitions; computer game competitions 
organized on-line; translation services; all included in 
class 41.

חינוך; הדרכה; אספקת קורסי הדרכה; בידור; ארגון הגרלות
ותחרויות; שירותי פארק שעשועים; שירותי מועדוני בריאות
וכושר; שירותי התערבויות ומשחקי מזל בהקשר של אירועי

ספורט או יחד איתם; שירותי בידור המסופקים באירועי ספורט
או הקשורים אליהם; שירותי בידור בצורת צפיות ציבוריות
באירועי ספורט; פעילויות ספורט ותרבות; ארגון אירועים

ופעילויות ספורט ותרבות; ארגון תחרויות ספורט; ארגון אירועי
ספורט בתחום הכדורגל; אספקת מתקני ספורט; שירותי

השכרה לציוד אודיו ווידיאו; הפקה, הצגה, פרסום ו/או השכרה
של סרטים, הקלטות קול ווידיאו; פרסום ו/או השכרה של מוצרי
חינוך ובידור אינטראקטיביים, דהיינו סרטים וספרים; פרסום

,DVDs ,מוצרי חינוך ובידור אינטראקטיביים, דהיינו תקליטורים
מיני-דיסקים, CD-ROMs; סיקור אירועי ספורט ברדיו

ובטלוויזיה; שירותי הפקה ועריכה של תוכניות רדיו וטלוויזיה
ושל קלטות וידיאו; הפקת סרטים מונפשים; הפקת תוכניות
טלוויזיה מונפשות; שירותי הזמנת מקומות להצגות ולאירועי
ספורט; שירותי הזמנת כרטיסים לאירועי בידור וספורט; תזמון
אירועי ספורט; הקלטת אירועי ספורט; ארגון תחרויות יופי;
בידור אינטראקטיבי; שירותי הימורים מקוונים; אספקת

משחקים באינטרנט או בהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי;
אספקת שירותי הגרלות; מידע הקשור לבידור או חינוך,

המסופק באופן מקוון מבסיס נתונים במחשב או באינטרנט או
בהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי; שירותי משחקים
אלקטרוניים המסופקים באינטרנט או בהתקן תקשורת

אלקטרוני אלחוטי (בידור); אספקת פרסומים אלקטרוניים
מקוונים; פרסום ספרים; פרסום מקוון של ספרים וביטאונים
אלקטרוניים; שירותי בידור בצורת חדרי צ'אט באינטרנט או
בהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי; שירותי בידור בצורת
סרטים מופעים סינמטיים; אספקת מוזיקה דיגיטלית מאתרי
אינטרנט או מהתקן תקשורת אלקטרוני אלחוטי; אספקת

מוזיקה דיגיטלית מאתרי MP3 באינטרנט או מהתקן תקשורת
אלקטרוני אלחוטי; שירותי הפקת צילום, אודיו והקלטות וידיאו;

מידע המסופק באופן מקוון מבסיס נתונים במחשב או
מהאינטרנט, בהקשר של ספורט או אירועי ספורט; שירותי

מתורגמנות; אספקת מידע בתחום הספורט בהקשר של נתונים
סטטיסטיים; רישום שיאי ספורט; אספקת תשתיות בידור,

דהיינו, טרקליני VIP ותאים פרטיים למטרות בידור הן במתקני
ספורט והן מחוץ להם; ארגון תחרויות של משחקי מחשב;
תחרויות משחקי מחשב המאורגנות באופן מקוון; שירותי

תרגום; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ג טבת תשע"א - 140230/12/2010



Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח 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 טבת תשע"א - 140330/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228774 מספר סימן

Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA - Strasse 20, Zurich, 8044, Switzerland

Identification No.: 53216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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, fast food restaurant services; 
hospitality services, in particular providing of food 
and drink; hospitality suites, namely, provision of 
accommodation, food or drink, both on and off site 
sports facilities; catering services; hotel services; 
lodging and boarding services; reservation of hotels 
and temporary lodgings; all included in class 43.

שירותי מסעדה, שירותי מסעדת מזון מהיר; שירותי אירוח,
במיוחד אספקת מזון ומשקאות; חדרי אירוח, דהיינו, אספקת
דיור, מזון או משקאות, הן במתקני ספורט והן מחוץ להם;
שירותי הסעדה; שירותי מלון; שירותי לינה וארוחות; הזמנת

חדרי מלון ומגורים זמניים; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 140430/12/2010



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228775 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Tik-Shetch Ltd שם: תיק שטח בע"מ

Address: 81 Jabotinsky Street, Petch Tikva, Israel כתובת : רחוב זבוטינזקי 81, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513390641מספר זיהוי: 513390641

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Consultation services in the field of building safety 
standards and compliance with safety regulations; all 
included in class 42

שירותי יעוץ בנוגע לסטנדרטים בביטחון בבניה והתאמתם
לתקנות בטיחות; הנכללים כולם בסוג 42

כ"ג טבת תשע"א - 140530/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228863 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: CASTRO MODEL LTD. שם: קסטרו מודל בע"מ

Address: 31 Ort Israel Street, Bat Yam, 59590, Israel כתובת : רחוב אורט ישראל 31, בת ים, 59590, ישראל

Identification No.: 520037649מספר זיהוי: 520037649

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 טבת תשע"א - 140630/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228864 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: CASTRO MODEL LTD. שם: קסטרו מודל בע"מ

Address: 31 Ort Israel Street, Bat Yam, 59590, Israel כתובת : רחוב אורט ישראל 31, בת ים, 59590, ישראל

Identification No.: 520037649מספר זיהוי: 520037649

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Chain stores services; included in class 35. שירותי רשת חנויות; הנכללים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 140730/12/2010



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228865 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Orly Odrili Harel שם: אור-לי אודרילי הראל

Address: P.O.B. 1541, Rehovot, 76115, Israel כתובת : ת.ד. 1541, רחובות, 76115, ישראל

Identification No.: 055486336מספר זיהוי: 055486336

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management of transactions in the field of light and 
color; all included in class 35.

ניהול עסקאות בנוגע לתחום האור והצבע; הנכללים כולם בסוג
.35

כ"ג טבת תשע"א - 140830/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228946 מספר סימן

Owners

Name: Mr. Dobronauteanu Emanuel Corneliu

Address: Int. Bitolia nr. 28, sector 1, Bucuresti, Romania

Identification No.: 70928

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pyernik Rutman, Patent Attorney

Address: 91 Herzl Street, P.O.B. 10012, Be'er Sheva, 
84106, Israel

שם: פיירניק רוטמן, עו"פ

כתובת : הרצל 91, ת.ד. 10012, באר שבע, 84106, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; all included in class 33. משקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ג טבת תשע"א - 140930/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228947 מספר סימן

Owners

Name: Tecnica S.P.A

Address: Via Fante d'Italia 56 St, (Treviso) Giavera del 
Montello, 31040, Italy

Identification No.: 70929

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: 25 סוג: 25

Footwear; boots and shoes for sports; ski boots, after
-ski boots and shoes; all included in class 25.

הנעלה, נעלי ספורט ונעליים נוחות; מגפיים; הנכללים כולם
בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 141030/12/2010



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228948 מספר סימן

SPICEBOMB

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; 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; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ג טבת תשע"א - 141130/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228949 מספר סימן

MOON BOOT

Owners

Name: Tecnica S.P.A

Address: Via Fante d'Italia 56 St, (Treviso) Giavera del 
Montello, 31040, Italy

Identification No.: 70929

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: 25 סוג: 25

Footwear; boots and shoes for sports; ski boots, after
-ski boots and shoes; all included in class 25.

הנעלה, מגפיים ונעליים לספורט; מגפי סקי, נעליים ומגפיים
"אפרה סקי" (אחרי הסקי); הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ג טבת תשע"א - 141230/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228950 מספר סימן

NAYTEC

Ownersבעלים

Name: Ilanit Ephraim שם: אילנית אפרים

Address: כתובת : בית השטה, ישראל

Identification No.: 28627164מספר זיהוי: 28627164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business asministration; all included in class 35. טיפול בעסקים; הנכללים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 141330/12/2010



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228951 מספר סימן

נייטק

Ownersבעלים

Name: Ilanit Ephraim שם: אילנית אפרים

Address: בית השטה, ישראל כתובת : בית השטה, ישראל

Identification No.: 28627164מספר זיהוי: 28627164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business administration; all included in class 35. טיפול בעסקים; הנכללים בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 141430/12/2010



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228953 מספר סימן

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 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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/10/2009, No. 
008611063

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/10/2009, מספר
008611063

Class: 18 סוג: 18

כ"ג טבת תשע"א - 141530/12/2010



Owners

Name: WeSC AB (publ)

Address: Karlavägen 108, 14 tr, SE-102 53, Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 801150

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 טבת תשע"א - 141630/12/2010



Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230088 מספר סימן

Owners

Name: Kenover Marketing Corporation

Address: 9 Twenty-Ninth St., Brooklyn, New York, U.S.A.

Identification No.: 70789

(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; frozen garlic; 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; שום מוקפא; 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 טבת תשע"א - 141730/12/2010



Application Date 26/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230264 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Abuohassira Eliran שם: אביחסירה אלירן

Address: 21 Hasayfan St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' הסייפן 21, ירושלים, ישראל

Identification No.: 37269172מספר זיהוי: 37269172

Name: Abuohassira oshri שם: אביחסירה אושרי

Address: 21 Hasayfan St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' הסייפן 21, ירושלים, ישראל

Identification No.: 32769457מספר זיהוי: 32769457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Abuohassira, Adv.

Address: 1/7 Shneor Peleg St., Jerusalem, Israel

שם: שרון אביחסירה,עו"ד

כתובת : שניאור פלג 1/7, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks, cafe and restaurant; all 
included in class 43.

הספקת מזון ומשקה, בית קפה ומסעדה; הנכללים כולם בסוג
.43

כ"ג טבת תשע"א - 141830/12/2010



Application Date 01/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231014 מספר סימן

Owners

Name: QUICK RESTAURANT, en abrege QUICK

Address: Avenue Louise 65, boite 11, Bruxelles, Belgium

Identification No.: 63100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; malt; foodstuffs, pre-prepared dishes 
included in this class.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות ודגנים שאינם נכללים בסוגים
אחרים; בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים

ופרחים חיים; מאלט; מצרכי מזון, מנות מוכנות מראש הכלולים
בסוג זה.

כ"ג טבת תשע"א - 141930/12/2010



Application Date 01/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231015 מספר סימן

Owners

Name: QUICK RESTAURANT, en abrege QUICK

Address: Avenue Louise 65, boite 11, Bruxelles, Belgium

Identification No.: 63100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces 
(condiments); salad dressings; spices; ice for 
refreshment; preserved foodstuffs included in this 
class; foodstuffs, pre-prepared dishes included in this 
class.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, ביסקוויטים, עוגות, דברי

מאפה וממתקים, גלידות; דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה;
מלח, חרדל; פלפל, חומץ, רטבים (נותני טעם); רטבים לסלט;
תבלינים; קרח.למשקאות; מצרכי מזון משומרים הכלולים בסוג

זה; מצרכי מזון, מנות מוכנות מראש הכלולים בסוג זה.

כ"ג טבת תשע"א - 142030/12/2010



Application Date 01/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231016 מספר סימן

Owners

Name: QUICK RESTAURANT, en abrege QUICK

Address: Avenue Louise 65, boite 11, Bruxelles, Belgium

Identification No.: 63100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 32 סוג: 32

Beers, ale and porter; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; syrups and other 
preparations for making beverages; prepared drinks, 
excluding sport energy drinks; all included in class 
32.

בירה, שיכר ובירה שחורה; מים מינרליים ומי סודה ומשקאות
לא כוהליים אחרים; סירופים ותכשירים אחרים להכנת

משקאות; משקאות מוכנים, למעט משקאות ספורט ואנרגיה;
הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ג טבת תשע"א - 142130/12/2010



Application Date 01/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231018 מספר סימן

Owners

Name: QUICK RESTAURANT, en abrege QUICK

Address: Avenue Louise 65, boite 11, Bruxelles, Belgium

Identification No.: 63100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
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: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and other milk 
products; edible oils and fats; preserved foodstuffs 
included in this class; pickles; foodstuffs, pre-
prepared dishes included in this class.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; ג'לים, ריבות, מרקחות; ביצים, חלב ומוצרי

חלב אחרים; שמני ושומני מאכל; מצרכי מזון משומרים
הנכללים בסוג זה; חמוצים; מצרכי מזון, מנות מוכנות מראש

הכלולים בסוג זה.

כ"ג טבת תשע"א - 142230/12/2010



Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232224 מספר סימן

THE PRIME GRILL

Owners

Name: E&D LLC

Address: 60 East 49th Street, New York, 10017, U.S.A.

Identification No.: 71144

(New York Limited Liability Company)

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: 43 סוג: 43

Bar, restaurant; all included in class 43. בר, מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ג טבת תשע"א - 142330/12/2010



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232539 מספר סימן

LIFEWAVE

Owners

Name: LifeWave, Inc.

Address: 1020 Prospect Street, Suite 200, La Jolla, 
California, 92037, U.S.A.

Identification No.: 801560

a Georgia corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, 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

Non-transdermal adhesive patches for stimulating 
acupuncture points for the purpose of improving 
health in Class 10.

תחבושות דביקות לא חודרניות להמרצת נקודות אקופונקטורה
לשם שיפור הבריאות הנכללים בסוג 10

כ"ג טבת תשע"א - 142430/12/2010



Application Date 02/11/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 233406 מספר סימן

Owners

Name: XL Energy Marketing Sp. z o. o.

Address: Niegolewskiego 17, Warsaw, 01-570, Poland

Identification No.: 800983

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks ; all included in class 32 משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32

כ"ג טבת תשע"א - 142530/12/2010



Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

TEL GOV

תל גוב
Trade Mark No. 233711 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs
and consulting
services in respect thereof,  included in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ
באשר לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36

כ"ג טבת תשע"א - 142630/12/2010



Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

TA ENERGY

ת"א אנרגיה
Trade Mark No. 233766 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof,  included 
in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר
לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36

כ"ג טבת תשע"א - 142730/12/2010



Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

TA COMMUNICATION

ת"א תקשורת
Trade Mark No. 233767 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof, included 
in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר
לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36

כ"ג טבת תשע"א - 142830/12/2010



Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

TA REAL ESTATE

ת"א נדל"ן
Trade Mark No. 233768 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof, included 
in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר
לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36

כ"ג טבת תשע"א - 142930/12/2010



Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

TA INSURANCE

ת"א ביטוח
Trade Mark No. 233769 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof, included 
in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר
לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36

כ"ג טבת תשע"א - 143030/12/2010



Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

TA PREMIUM

ת"א פרימיום
Trade Mark No. 233771 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof, included 
in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר
לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36

כ"ג טבת תשע"א - 143130/12/2010



Application Date 18/11/2010 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

TA OIL EXPLORATION

ת"א חיפושי נפט
Trade Mark No. 233773 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 520020033מספר זיהוי: 520020033

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: 36 סוג: 36

Financial instruments, trust funds, saving programs 
and consulting services in respect thereof, included 
in Class 36

מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות, תוכניות חסכון וייעוץ באשר
לכל אחד מאלה, הנכללים בסוג 36

כ"ג טבת תשע"א - 143230/12/2010



Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 233872 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Adi Avihu Hami managing and marketing real 
estate investment Ltd.

שם: עדי אביהו חאמי ניהול ושיווק נדל"ן מניב בע"מ

Address: כתובת : רח' שדרות שזר 62, נהריה, ישראל

Identification No.: 514076892מספר זיהוי: 514076892

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben Haim, Cohen & Galis - Law Offices

Address: 3 Hayetzira St., SHAP Building, Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: בן חיים, כהן & גאליס - עורכי דין

כתובת : רח' היצירה 3, (בית שאפ), רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business administration services by fanchising on the 
internet; all included in class 35.

שרותי טיפול בעסקים ע"י זכיינות באמצעות האינטרנט;
הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ג טבת תשע"א - 143330/12/2010



Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 233873 מספר סימן

U & S

Ownersבעלים

Name: Virginia Middle East Marketing Ltd. שם: וירג'יניה שיווק מזרח תיכון בע"מ

Address: 44 Balfour St., Tel Aviv, 65226, Israel כתובת : רח' בלפור 44, תל אביב, 65226, ישראל

Identification No.: 514352533מספר זיהוי: 514352533

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.W. 70th Street, Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina 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: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; cigarettes; cigarillos; 
cigars; matches ; all included in class 34

טבק; צרכי מעשנים; סיגריות; סיגרילות; סיגרים; גפרורים ;
הנכללים כולם בסוג 34

כ"ג טבת תשע"א - 143430/12/2010



Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 234003 מספר סימן

FIM

Ownersבעלים

Name: NADAV MOSKOVITZ שם: נדב מוסקוביץ

Address: 15/7 Emek Ayalon St., Shoham, Israel כתובת : עמק איילון 15/7, שוהם, ישראל

Identification No.: 053069688מספר זיהוי: 053069688

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Instant messenger software for cellular 
phones.included in class 9.

תוכנה למסרים מיידיים למכשיר סלולרי. כלולים בסוג 9.

כ"ג טבת תשע"א - 143530/12/2010



Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 234125 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ISRAEL AIRLINES & TOURISM LTD שם: ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

Address: 23 Ben Yehuda Street, P.O.B. 26444, Tel Aviv, 
63806, Israel

כתובת : רחוב בן יהודה 23, ת.ד. 26444, תל אביב, 63806,
ישראל

Identification No.: 511483133מספר זיהוי: 511483133

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport of people and goods by air and land, 
aviation and tourism services, arrangement of travel 
(retail and wholesaler); all included in class 39.

תובלת אנשים וטובין באוויר וביבשה, שירותי תיירות ותעופה,
ארגון נסיעות (קמעונאיים וסיטונאיים); הנכללים בסוג 39.

כ"ג טבת תשע"א - 143630/12/2010



Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 234151 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Deko Pnai Born Free Israel Ltd. שם: דקו פנאי בורן פרי ישראל בע"מ

Address: P.O.B. 7, Tel Mond, 40600, Israel כתובת : ת.ד. 7, תל מונד, 40600, ישראל

Identification No.: 511985012מספר זיהוי: 511985012

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Michael Orion, Adv.

Address: 72 Weizmann St., Tel Aviv, 62308, Israel

שם: מיכאל אוריון, עו"ד

כתובת : רח' וייצמן 72, תל אביב, 62308, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Garden and home furaiture; all included in class 20. ריהוט לבית ולגן; הנכללים כולם בסוג 20.

כ"ג טבת תשע"א - 143730/12/2010
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218191 218194 218212 218227 218266 218278 218284 218291 
218310 218313 218317 218355 218382 218384 218396 218399 
218405 218424 218445 218446 218461 218462 218478 218480 
218495 218496 218505 218506 218514 218521 218522 218529 
218542 218546 218550 218587 218605 218618 218619 218620 
218627 218628 218629 218662 218688 218691 218693 218696 
218707 218708 218740 218741 218742 218743 218744 218745 
218746 218747 218748 218749 218750 218751 218767 218778 
218803 218804 218805 218809 218816 218818 218850 218920 
218921 218922 218932 218940 218943 218953 218979 218980 
219014 219016 219018 219025 219028 219029 219030 219035 
219036 219038 219042 219043 219044 219045 219048 219073 
219076 219097 219103 219104 219110 219111 219117 219118 
219122 219123 219136 219138 219139 219142 219154 219171 
219178 219179 219184 219187 219188 219189 219190 219192 
219193 219199 219219 219227 219231 219239 219241 219242 
219246 219254 219255 219272 219273 219274 219275 219276 
219277 219278 219279 219280 219281 219282 219283 219294 
219310 219312 219315 219316 219317 219318 219319 219320 
219321 219355 219356 219469 219476 219477 219479 219496 
219515 219516 219521 219523 219525 219526 219529 219562 
219563 219564 219573 219579 219585 219602 219604 219605 
219642 219645 219646 219648 219662 219664 219666 219667 
219668 219680 219683 219691 219696 219711 219712 219715 
219722 219723 219724 219725 219727 219728 219745 219754 
219756 219772 219782 219801 219817 219828 219829 219831 
219832 219859 219861 219864 219877 219888 219890 219899 
219904 219909 219912 219929 219940 219944 219950 219952 
219956 219958 219959 219960 219961 219962 219963 219964 
219971 219972 219975 219981 219998 219999 220004 220005 
220006 220007 220009 220011 220012 220021 220108 220126 
220135 220146 220152 220155 220164 220165 220170 220174 
220175 220196 220219 220220 220248 220290 220322 220345 
220406 220430 220432 220434 220454 220455 220458 220463 
220464 220465 220466 220491 220493 220622 220623 220624 
220637 220797 220804 220808 220879 221026 221038 221080 
221082 221084 221096 221098 221194 221211 221340 221353 
221377 221379 221561 221581 221656 221663 221666 221669
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.Journal" No")("יומן" מס' 08/2010

221737 221799 221809 221810 221824 221866 222008 222009 
222021 222086 222176 222204 222207 222208 222209 222219 
222221 222227 222230 222232 222323 222346 222347 222354 
222370 222373 222374 222375 222377 222379 222395 222403 
222410 222413 222419 222459 222466 222470 222474 222475 
222479 222485 222493 222495 222503 222514 222515 222525 
222528 222529 222533 222546 222554 222572 222574 222575 
222576 222588 222595 222597 222598 222599 222649 222699 
222717 222720 222723 222737 222739 222743 222744 222748 
222749 222751 222752 222755 222757 222759 222763 222764 
222768 222774 222778 222780 222782 222784 222788 222792 
222793 222795 222798 222800 222814 222819 222821 222825 
222827 222831 222837 222838 222846 222860 222866 222872 
222873 222875 222876 222880 222884 222887 222889 222891 
222895 222901 222902 222905 222909 222910 222912 222915 
222916 222918 222919 222921 222922 222927 222930 222931 
222933 222934 222935 222939 222942 222946 222951 222952 
222955 222956 222957 222963 222967 222970 222977 222978 
222979 222981 222983 222985 222989 222990 222991 222992 
222993 222994 222995 222996 222997 222998 222999 223000 
223010 223012 223013 223015 223016 223018 223019 223021 
223022 223023 223024 223025 223026 223028 223030 223033 
223040 223041 223042 223043 223044 223045 223049 223050 
223051 223054 223058 223063 223064 223066 223067 223069 
223070 223072 223073 223075 223077 223078 223079 223080 
223084 223086 223087 223089 223090 223091 223092 223093 
223094 223095 223096 223097 223107 223109 223111 223115 
223119 223120 223125 223127 223128 223130 223132 223133 
223135 223140 223150 223154 223155 223156 223157 223163 
223164 223165 223223 223229 223231 223233 223237 223238 
223242 223243 223244 223245 223249 223252 223255 223257 
223258 223260 223261 223262 223266 223268 223269 223272 
223275 223276 223279 223280 223314 223319 223320 223322 
223323 223324 223325 223326 223327 223328 223329 223331 
223332 223333 223334 223335 223336 223337 223338 223340 
223341 223343 223344 223346 223348 223349 223355 223356 
223358 223359 223360 223361 223366 223367 223368 223370 
223389 223394 223399 223401 223409 223410 223519 223535 
223536 223537 223538 223539 223540 223542 223543 223544 
223546 223548 223549 223551 223552 223554 223561 223562 
223564 223566 223569 223573 223613 223615 223616 223617 
223681 223683 223684 223691 223693 223698 223702 223708 
223713 223725 223726 223727 223728 223729 223730 223731 
223732 223733 223744 223745 223751 223756 223757 223760 
223761 223763 223764 223766 223769 223775 223778 223779 
223782 223785 223788 223792 223793 223794 223797 223798 
223799 223800 223801 223815 223816 223832 223833 223834 
223835 223837 223850 223851 223852 223853 223858 223859 
223860 223862 223863 223868 223869 223870 223872 223874 
223875 223877 223880 223881 223883 223884 223885 223889 
223890 223891 223894 223895 223896 223898 223903 223904 
223909 223910 223912 223914 223915 223917 223919 223929 
223931 223932 223935 223937 223938 223943 223945 223949 
223955 223959 223987 223989 223990 223992 223994 223995 
223996 224009 224010 224014 224015 224016 224017 224018 
224022 224026 224027 224028 224029 224030 224594 226239 
226335 226353 226357 226472 226609 226622 226623 226625 
226627 226688 226689 226691 227508 227937 228337 228524 
228527 228556 229377 229695 229913 230387 230461 230984 

230986 231711 231833 231908 232182 232183
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217672

,

ACKERSTEIN INDUSTRIES LTD.

אקרשטיין תעשיות בע"מ

הרצליה, ישראל

,

82802

יוסי סיוון, עו"ד

מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 25 ,   תל אביב

Yossi Sivan, Adv.

A.A. Asher Yosef Ltd.

א.א. אשר יוסף בע"מ

תל אביב, ישראל

Azrieli Towers 1, The Round Tower, 25th
Floor ,   Tel Aviv

82802

יוסי סיוון, עו"ד

מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 25 ,   תל אביב

Yossi Sivan, Adv.

Lifestyle Licensing B.V.

1097 GB Amsterdam, Netherlands

Azrieli Towers 1, The Round Tower, 25th
Floor ,   Tel Aviv

217420

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

J-C Health Care Ltd.

Kibbutz Shefayim, Israel

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered
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1282 1330 23243 23244 24288 24289 24290 37613 37614 37615 37617 39310 42023 
42024 42025 43874 43875 43876 53175 53176 61045 61046 61047 61048 61418 61419 
61420 61421 65432 68104 68105 72646 72647 72648 72649 72650 72651 73802 79335 
103362 116384 116385 139559 139560 139561 139562 148166 148167 148168 148169 
149262 159024 159025 169838 184050 187874 187875 187876 187877 187878 187879 

187880 187881 187882 187883 196647 201598 201599 214796 214798

מ. זליגמן ושות', עו"ד

ת.ד. 36090 ,   תל אביב

M. Seligman & Co., Advs.

Materna Nestle GmbH

Zug, Switzerland

P.O.B. 36090 ,   Tel Aviv

1282 1330 23243 23244 24288 24289 24290 37613 37614 37615 37617 39310 42023 
42024 42025 43874 43875 43876 53175 53176 61045 61046 61047 61048 61418 61419 
61420 61421 65432 68104 68105 72646 72647 72648 72649 72650 72651 73802 79335 
103362 116384 116385 139559 139560 139561 139562 148166 148167 148168 148169 
149262 159024 159025 169838 184050 187874 187875 187876 187877 187878 187879 

187880 187881 187882 187883 196647 201598 201599 214796 214798

מ. זליגמן ושות', עו"ד

ת.ד. 36090 ,   תל אביב

M. Seligman & Co., Advs.

Materna Industries, L.P.

מטרנה תעשיות, שותפות מוגבלת

מעברות, ישראל

P.O.B. 36090 ,   Tel Aviv

213438 213440 213511 213512

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Riva Cosmetics Ltd.

ריבה קוסמטיקס בע"מ

אבן יהודה, ישראל

Weizmann St.   ,   Rehovot 13

218810 218811

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MonaVie Israel, Ltd.

מונהווי ישראל בע"מ

רמת גן, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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123801

סער עמית, עו"ד

רח' התע"ש 20 ,   כפר סבא

Saae Amit, Adv.

David Peled

דוד פלד

כפר סבא, ישראל

20 Httass St. , Cfar Saba

107102 107103 166665

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

De Beers Centenary AG

Luzern, Switzerland

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

108896

פריימן & גולדברג

רח' דרויאנוב 5  , בית כלל, קומה 10   תל אביב

Freimann & Goldberg

FINANSCONSULT EOOD

Plovdiv, Bulgaria

5 Droyanov Street , Tel Aviv

123155 123156 166399 195564 197819 197821

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

ICQ LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Wilmington, Delaware, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ"ג טבת תשע"א - 144330/12/2010



127717 127718

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

143634 143635 143636 143637 143638 143639 143640 144596 144597 144598 144599 
144600 144601 144602 147368 147372 147374 147375 147376 147377 147378 148974 
148975 148977 148978 148979 148980 148981 151847 151848 151849 151850 151851 
151852 151853 165400 165401 165402 165403 165404 165405 165406 170723 170724 

170725 170726 170727 170728 170729 212319 212320 218071 218072

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Accenture Global Services Limited

Dublin 4, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

158040 158041 158042 158043 158044 158045

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

AATC Trading AG

Zug Canton, Switzerland

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

167450

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Sandro Andy

Paris, France

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv
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175110

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

United Phosphorus Limited

Khar (W), Mumbai, India

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

201180

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

di-soric GmbH & Co. KG

Urbach, Germany

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

205793 205796 205799 205801

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Renovo Ltd.

Manchester M13 9XX, United Kingdom

13 Weizmann St. , Rehovot

170681

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

C.P. Pharmaceuticals International C.V. ; (Netherland 
Limited Partnership)

New York, New York, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ג טבת תשע"א - 144530/12/2010



53491

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

DME Company LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Madison Heights, MI 48071, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

53689

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Beaver-Visitec International (US), Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Waltham, Massachusetts, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

69794 85143 85144

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Chaim Cohen

חיים כהן

תל אביב, ישראל

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

212586

פרייס פלינר עורכי דין

מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7 ,   רמת
גן

Price Plinner Lawyers

Trade FX Ltd.

Tortola, British Virgin Islands

Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St. 
, Ramat Gan
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72197 75860 84832 109359 109360 113162 114205 127637

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BRACCO SUISSE S.A.

Manno, Switzerland

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

73414 96567 188195

בן צבי, אופיר, קצב, עו"ד

ז'בוטינסקי 7 , מגדל משה אביב  רמת גן

Ben Zvi, Ofir, Katsav, Adv.

B - TECH TECHNOLOGIES LTD.

ביתק טכנולוגיות בע"מ

בצרה, ישראל

7 Jabotinsky St. , Moshe Aviv Tower  Ramat 
Gan

73876 82188

גיא, בכר ושות', עו"ד

בית רובינשטיין, קומה 15 רחוב לינקולן 20 ,   תל
אביב

Guy, Bachar & Adv.

חשבים - ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

תל אביב, ישראל

Robinstein Bldg.,15 Floor, 20 Lincoln St. , Tel 
Aviv

79531 100450 106745

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Cognis IP Management GmbH

Duesseldorf, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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86404

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Evergreen Packaging, Inc. ; (Delaware Corporation)

Memphis, TN 38119, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

88508 88509 88510 88511

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Lenzing Aktiengesellschaft

A-4860 Lenzing, Austria

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

86140 86141

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Huntair, Inc. ; (Oregon Corporation)

Tualatin, Oregon 97062, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

86302

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Crimson Corporation ; (Delaware Corporation)

South Jordan, UT, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

200931

קרקוביץ אלכסנדר

Krakoviz Alexander

94761

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Farley's & Sathers Candy Company,  Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Round Lake, Minnesota, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

175021

הומגליל מעבדות הומאופטיות בע"מ

Homgalil Homeopathic Laboratory Ltd
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שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

123943 123944 123945 123946 123947 123948 123949 123951 
130861

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

M + W Group GmbH

120436

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GoldToeMoretz, LLC  ; (Delaware Limited Liability Company)

110458 110459

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hellenic Quality Foods S.A.

118872 118873

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Transtector Systems, Inc. ; (Delaware Corporation)
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144694 144697 144698 144699 144701 144702 144704 144705 
144706 144707 146697 146698 146699 146700 146701 146702 

146703 155892 170980 170981

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

APPLIED BIOSYSTEMS, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

149775

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

UNIPUNCH PRODUCTS, INC. ; (Delaware Corporation)

224345

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אינפינידט בע"מ

Infinidat Ltd.

18678 18679 81898 81961 84321 96570 96571 96572 96573 
96574 96575 110887 110888 120718 159380 159381 159382 

164215 164216 164217 165044 166550 167013 170375 197861 
204458 224001 224002 224003 224004 224005 224006 224007

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Diversey, Inc. ; (Delaware Corporation)

20784 20785 84193 84194 84195 140531

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wella Aktiengesellschaft
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49510

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kaba AG

3026 13367 156792

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Davide Campari - Milano S.p.A.

36525

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GUNNEBO FRANCE ; (Societe par actions simplifiee)

229556 229559

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Big Buddha, Inc ; (California Corporation)

232738

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Goji Limited ; (Bermuda Corporation)
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51922 51925 58807 85423

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Goldshield Group Limited

60389

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SENATOR GmbH & Co. KGaA

68954 68955

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Rancilio Group S.p.A.

73708 73709

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ולפמן תעשיות  בע"מ

Wolfman Industries Ltd.

73929 73930 73931

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Grosfillex SAS
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83652

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Zbrojovka Brno, s.r.o.

84834

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

EchoStar Technologies L.L.C. ; (Texas Limited Liability Company)

83076 83099 125449

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ziff Davis, Inc. ; (Delaware Corporation)
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שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

60575 60576 60577 60578 60579 60580 61791 61792 61793 75230 75231 75232 75233 75234 
75235

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1805 Library St., Suite 300  Reston, Virginia , 
20190 , U.S.A.

229556 229559

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

52-16 Barnett Avenue  Long Island City, New 
York , 11104 , U.S.A.

208722 224397

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4300 N.First St.  San Jose, California , 
95134 , U.S.A.

219595 219596 219598 219599

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

469 North Harrison St.  Princeton, New 
Jersey , 08543-5297 , U.S.A.

220482

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Hamikava Street Industrial Zone  Holon 31רח' המרכבה 31 אזור התעשיה  חולון , ישראל
Israel
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72570 151891

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Hagilboa St. Corner of Hayarden St.  Lodרח' הגלבוע פינת רח' הירדן  לוד , 71336 , ישראל
71336 , Israel

74102

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

8, rue Fournier  Clichy La Garenne , 92582 , 
France

חידושים
RENEWALS

2986 3109 3113 3320 3365 3429 3430 3431 3439 3440 3464 3565 9521 9522 9545 
9610 9658 20381 20412 20425 20441 20442 20444 20503 20555 20603 20604 

20618 20619 40886 40889 41510 41542 41558 41590 41624 41846 41861 41862 
41908 41936 41979 42013 42014 72806 72807 72883 73414 74454 74540 74598 
74615 74652 74653 74667 74673 74674 74675 74714 74759 74764 74778 74958 
75029 75030 75031 75032 75033 75034 75035 75036 75040 75054 75066 75089 
75090 75105 75181 75187 75188 75190 75191 75192 75193 75194 75195 75196 
75197 75198 75230 75231 75232 75233 75234 75235 75259 75264 75265 75266 
75267 75278 75294 75394 75395 75396 75397 75399 75467 75536 75567 75578 
75579 75591 75595 75601 75602 75611 75612 75643 75646 75680 75709 112474 
112475 112476 112840 112841 143846 145122 145123 145128 145129 145689 

146483

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

9 3071 3074 3078 3106 3134 3191 3195 9474 9499 9526 9550 20326 20327 20328 
20331 20345 20358 20396 41537 41540 41543 41544 41561 41562 41569 41578 
41579 41591 41592 41593 41600 41612 41637 41638 41642 41647 41649 41650 
41669 74545 74554 74560 74563 74572 74573 74575 74576 74579 74580 74581 
74592 74595 74600 74602 74624 74625 74626 74629 74630 74631 74632 74633 
74634 74635 74636 74638 74640 74641 74642 74643 74645 74646 74651 74657 
74660 74668 74669 74677 74678 74683 74699 74700 74701 74711 74712 74716 
74720 74722 74729 74732 74733 74734 74735 74740 74758 74765 74767 74769 
74772 74773 74782 74783 74789 74793 74794 74795 74796 74797 74798 74799 
74800 74801 74802 74803 74804 74805 74806 74807 74809 74810 74811 74812 

74813 74814 74815 74817 74818 74819 74950 74951 74952 74961 126745 
144473 144517 144518 144519 144520 144521 144522 144523 144871 145378
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סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

68299 68304 189564 213442 214556

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

221123

INAXES LTD.

אינקסס בע"מ

219191

Evoc Intelligent Technology Co., Ltd.

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2917 9100 9138 19812 19829 19832 19855 19866 19883 19895 19910 19912 
19922 19931 40799 40801 40811 40814 40819 40821 40824 40825 40827 40828 
40831 40842 40843 40847 40850 40859 40861 40862 40866 40869 40870 40871 
40872 40874 40881 40887 40890 40891 72645 72660 72661 72686 72687 72688 
72692 72709 72715 72716 72719 72720 72735 72743 72748 72755 72758 72763 
72775 72777 72780 72781 72786 72796 72797 72804 72818 72825 72826 72827 
72828 72830 72837 72838 72847 72848 72855 72856 72866 72867 72868 72871 
72872 72873 72874 72875 72876 138568 138752 139291 139399 139400 139415 

139416 139423 139424 139432

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

206284

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Wound closure devices, namely, sutures, surgical 
needles, surgical staplers and bandages; suture 
kits comprised of sutures and needles; included in 
class 10.

סוג: 10

התקנים לסגירת פצעים, דהיינו, תפרים, מחטים כירורגיות,
מהדקים כירורגים ותחבושות; ערכות תפירה המורכבות

מתפרים ומחטים; הנכללים בסוג 10.

כ"ג טבת תשע"א - 145730/12/2010



שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

175656 175657 175658 175659 175660 175661 175662 175663 175664 175665 175666 175667 
175668 175669 175670

212038

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Protecting nappy-change cream; soothing baby 
soap; cocooning massage oil for babies; 
comforting room spray; toiletries for mothers 
and/or babies; calming bath milk; absorbing 
dusting powder; connecting body massage oil; 
nurturing bath milk; purifying shower and bath 
elixir; supporting belly balm; balancing facial 
spritzer; healing leg lotion; cosmetics and 
perfumery for mothers; all included in class 3.

סוג: 3

קרם החתלה; סבון מרגיע לתינוק; שמן תינוקות לעיסוי;
ספריי מרגיע לחדר; תמרוקים לאמהות ו/או תינוקות; תחליב
חלב מרגיע; טלק; שמן גוף לעיסוי; תחליב אמבט לטיפוח;
אלקסייר מטהר לאמבט ומקלחת; משחה מרגיעה לבטן;
ספריי ייצוב לפנים; תחליב ריפוי לרגל; קוסמטיקה ובישום

לאמהות; הנכללים כולם בסוג 3.
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Appellation No. 893 מספר כינוי

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

CAFÈ VILLA RICACAFE

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

Owners

Name: The Peruvian State

Address: Peru

Identification No.: 70139

Producing areaאזור יצור In the north: San Matias San Carlos Protection Forest; In the north east: River 
Cacazu; In the east: junin Region and Puerto Bermudez District; In the south: 

River Paucartambo, River Entaz; In the west: Oxapampa Province and 
Municipal Conservation Area Shollet Forest; In the north west: Municipal 

Cnservation Area Shollet Forest

Producing areaאזור יצור

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Grenn coffee beans.
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Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

Appellation No. 895 מספר כינוי

KRIVOPALANECKI MED

Owners

Name: MILE VELICKOVSKI

Address: 8mi Oktomvri, 85, Kriva Palanka, 1330, The 
former Yugoslav Republic of Macedonia

Identification No.: 71531

Producing areaאזור יצור Kriva Palanka region.

Producing areaאזור יצור

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Honey.
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Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

Appellation No. 894 מספר כינוי

MAKEDONSKI AJVAR

Owners

Name: DPKOZ-JOMI FOOD DOOEL VELES

Address: Skopski pat, bb, Veles, 1400, The former 
Yugoslav Republic of Macedonia

Identification No.: 71532

Producing areaאזור יצור Strumica-Eadovis region, Tikves region and Prilep region

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Traditional paprika salad.
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Application Date 23/11/2010 תאריך הגשה

Appellation No. 896 מספר כינוי

DISAN

Owners

Name: AD AK "BOVIN"

Address: Negotino, Industriska zona bb, The former 
Yugoslav Republic of Macedonia

Identification No.: 71534

Producing areaאזור יצור Sisan locality

Producing areaאזור יצור Disan locality

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine.
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Application Date 01/12/2010 תאריך הגשה

Appellation No. 897 מספר כינוי

KOCANSKI ORIZ

Owners

Name: KING TREJD KO DOO Kocani

Address: Rade Koncar, bb, Kocani, 2300, The former 
Yugoslav Republic of Macedonia

Identification No.: 71535

Producing areaאזור יצור Kocani valley

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice.
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