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

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

.לתקנות סימני המסחר36הקבועה בתקנה 

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

E OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNOTIC
ORDINANCE

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

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

CORRIGENDA תיקון טעויות

בש 214771הסימן FAOל"צ 12/2009יומן פורסם SCHWARZ
FAO( ולא כפי שפורסם בטעות SCHWEETZ#(

י"ד אדר תש"ע - 228/02/2010



U.S.A. , 24/11/1999 ארה"ב , 24/11/1999

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Tyco International Services GmbH

Address: Schaffhausen, Switzerland

Identification No.: 47427

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Dietetic food and preparations for medical use; 
enteral feeding preparations; nutritional and food 
supplements for medical purposes; all included in 
class 5.

מזון דיאטטי ותכשירים לשימוש רפואי; תכשירים להזנה תוך
מעית; תוספי תזונה ומזון לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג

.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

TYCO

Application Date 03/04/2000 תאריך הגשה

Trade Mark No. 136500 מספר סימן

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

י"ד אדר תש"ע - 328/02/2010



Owners

Name: BUFFALO BOOTS GmbH

Address: Mainz-Kastel, Germany

Identification No.: 44619

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

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

BUFFALO

Application Date 02/11/2003 תאריך הגשה

Trade Mark No. 167730 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 428/02/2010



Denmark , 30/03/2006 דנמרק , 30/03/2006

Priority Date דין קדימה

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Saxo Bank A/S

Address: Smakkedalen 2  , Gentofte, 2820, Denmark

Identification No.: 63703

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Financial affairs, monetary affairs; banking, electronic 
funds transfer, financial management, financial 
information, financial consultancy, financial clearing-
houses, financial clearing, financing services, 
financial evaluation (banking), fiduciary, home 
banking, debt collection, capital investment, mutual 
funds, factoring, stocks and bonds brokerage, stock 
exchange quotations, insurance information, 
insurance consultancy, financial business liquidation 
services, debit card services, issuance of credit 
cards, credit card services, credit bureaux, hire-
purchase financing, loans (financing), pawn 
brokerage, fiscal assessments, cheque verification, 
safe deposit services, exchanging money, deposits of 
valuables; all included in class 36.

עסקים פיננסיים, עסקי כספים; בנקאות, העברה אלקטרונית
של הון, ניהול פיננסי, מידע פיננסי, ייעוץ פיננסי, מוסדות

מסלקה פיננסיים, מסלקה פיננסית, שירותים פיננסיים, הערכה
פיננסית (בנקאות), בנקאות נאמנות, בנקאות אישית, גביית
חוב, השקעת הון, קרנות נאמנות, דמי תיווך על ממון, מניות
ואגרות, מכרזים בורסאיים,  מידע על ביטוח, ייעוץ על ביטוח,
שירותי פירעון עסקי פיננסי, שירותי כרטיסי חיוב, הנפקת

כרטיסי אשראי, שירותי כרטיסי אשראי, משרדי אשראי,  מימון
השכרה-רכישה, הלוואות (מימון), דמי תיווך על משכונות,

הערכות כספיות, אימות שיקים, שירותי כספות, החלפת כסף,
הפקדת דברי ערך; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

SAXO

Application Date 19/09/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 193789 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 528/02/2010



Denmark , 30/03/2006 דנמרק , 30/03/2006

Priority Date דין קדימה

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Saxo Bank A/S

Address: Smakkedalen 2  , Gentofte, 2820, Denmark

Identification No.: 63703

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Financial affairs, monetary affairs; banking, electronic 
funds transfer, financial management, financial 
information, financial consultancy, financial clearing-
houses, financial clearing, financing services, 
financial evaluation (banking), fiduciary, home 
banking, debt collection, capital investment, mutual 
funds, factoring, stocks and bonds brokerage, stock 
exchange quotations, insurance information, 
insurance consultancy, financial business liquidation 
services, debit card services, issuance of credit 
cards, credit card services, credit bureaux, hire-
purchase financing, loans (financing), pawn 
brokerage, fiscal assessments, cheque verification, 
safe deposit services, exchanging money, deposits of 
valuables; all included in class 36.

עסקים פיננסיים, עסקי כספים; בנקאות, העברה אלקטרונית
של הון, ניהול פיננסי, מידע פיננסי, ייעוץ פיננסי, מוסדות

מסלקה פיננסיים, מסלקה פיננסית, שירותים פיננסיים, הערכה
פיננסית (בנקאות), בנקאות נאמנות, בנקאות אישית, גביית
חוב, השקעת הון, קרנות נאמנות, דמי תיווך על ממון, מניות
ואגרות, מכרזים בורסאיים,  מידע על ביטוח, ייעוץ על ביטוח,
שירותי פירעון עסקי פיננסי, שירותי כרטיסי חיוב, הנפקת

כרטיסי אשראי, שירותי כרטיסי אשראי, משרדי אשראי,  מימון
השכרה-רכישה, הלוואות (מימון), דמי תיווך על משכונות,

הערכות כספיות, אימות שיקים, שירותי כספות, החלפת כסף,
הפקדת דברי ערך; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Saxo Capital Markets

Application Date 19/09/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 193790 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 628/02/2010



U.S.A. , 17/08/2006 ארה"ב , 17/08/2006

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KOSS CORPORATION

Address: Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 18073

(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

Stereo headphones; all included in class 9. אוזניות סטריאו; הנכללות כולן בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

THE SOUND OF KOSS

Application Date 15/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197800 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 728/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words INVESTING IN PEOPLE 
AND BEYOND separately, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INVESTING IN PEOPLE AND BEYOND בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Financial services, monetary affairs, insurance, real 
estate affairs; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, עסקי כספים, ביטוח, עסקי נדל"ן; כולם
כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198285 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 828/02/2010



Ownersבעלים

Name: JASON KANAR שם: יוסף יצחק כנר

Address: 7 Hebron Road  , Jerusalem, 92422, Israel כתובת : דרך רמב|ן 7  , ירושלים, 92422, ישראל

Identification No.: 317729895מספר זיהוי: 317729895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י"ד אדר תש"ע - 928/02/2010



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

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

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

LIFE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SCIENCE INDUSTRY, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Real estate services, namely real estate brokerage, 
rental, leasing and management services; land 
acquisition, namely real estate brokerage services; 
investment consultation; financial services, namely, 
financial consultation, financial analysis, financial 
planning, financial management, financing services, 
providing debt and equity capital, and tangible and 
intangible asset financing; business incubator 
services, namely, providing debt and equity financing 
to emerging and start-up companies, all in class 36.

שירותי נכסי נדל''ן דהיינו שירותי דמי תיווך נדל"ן, השכרה,
החכרה, וניהול; רכישת קרקעות, דהיינו, שירותי דמי תיווך

נדל"ן; ייעוץ השקעות; שירותים פיננסיים, דהיינו, ייעוץ פיננסי,
ניתוח פיננסי, תכנון פיננסי, ניהול פיננסי, שירותים פיננסיים,
אספקת ביצוע השקעות בחוב ובהון מניות, מימון נכסים

מוחשיים ולא מוחשיים; שירותי חממה עסקית, דהיינו, אספקת
מימון להשקעה בהון ובחובות עבור חברות סטארט-אפ וחברות

בתחילת דרכן; הכל בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

DEVELOPER OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 01/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199149 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 1028/02/2010



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

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

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

LIFE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SCIENCE INDUSTRY, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Real estate development services; building 
construction and repair services; maintenance and/or 
repair of buildings, electrical systems, heating and air 
conditioning systems, and plumbing systems; all in 
class 37.

שירותי פיתוח נדל''ן; שירותי בניית ותיקון בנינים; תחזוקה
ותיקון בנינים, מערכות חשמל, מערכות חימום ומיזוג ואוויר

ומערכות אינסטלציה; הכל בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

DEVELOPER OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 01/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199150 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 1128/02/2010



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

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

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

LIFE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SCIENCE INDUSTRY, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Rental of warehouse space; all in class 39. השכרת שטחים במחסנים; הכל בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

DEVELOPER OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 01/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199151 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 1228/02/2010



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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir  , Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר  , גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; contact lenses; containers for optical 
lenses, spectacles and contact lenses; cases, 
holders, parts and fittings for the aforementioned 
goods; computer software for production of optical 
lenses; included in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים וכלים אופטיים עדשות מגע; מיכלים
לעדשות אופטיות, משקפיים ועדשות מגע; קופסאות, מחזיקים,
חלקים ואבזרים לטובין הנ"ל; תוכנת מחשב לייצור של עדשות

אופטיות; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205487 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 1328/02/2010



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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir  , Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר  , גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

custom design services, namely tailored and 
personalized design and manufacturing of eye 
lenses; included in class 42.

שירותי תכנון מותאם אישית, דהיינו תכנון מותאם אישית וייצור
של עדשות ראייה; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205489 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 1428/02/2010



Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205699 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 1528/02/2010



Retail and wholesale services; production services 
for others; store services; advertising and 
management services; business management and 
operation; office functions; distribution services; 
import and trading services; sales promotion 
services; business consulting services; business 
information services; public relations services; 
electronic commerce services; purchase and rental of 
advertising space; sponsorship services; direct mail 
advertising; all of the aforementioned services mainly 
refer to bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; common 
metals and their alloys; small items of metal 
hardware, namely, busts, candlesticks, ashtrays, 
bracelets, cigarette cases, coffee pots, decorative 
boxes, figures, figurines, sculptures, statues, 
statuettes, shields, medals, trophy cups, plates, 
symbols, key holders, works of art and Judaica 
articles; advertising articles, boxes, cases and 
containers for jewelry and works of art, covers, 
chains, signboards, registration boards, stands, 
display boards, all made of common metals; door, 
window and wall hanging articles made of common 
metals; jewelry made of common metals; television 
sets; cinematographic home sets; television 
receivers; radios; DVD's; video players; stereo sets; 
computers; portable computers; printers; scanners; 
screens; modems; keyboards; mouses; computer 
peripheral equipment; magnetic or optic data carriers; 
apparatus for transmission, recording or reproduction 
of sound, image or data; electronic multimedia 
equipment; portable entertainment systems; car 
entertainment systems; MP3 players; portable DVD 
players; portable entertainment multimedia systems; 
telephones; cellular phones; digital dictionary; 
navigation systems; GPS systems; electronic games 
and computer games; loudspeakers; facsimile 
machines; headphones, batteries; chargers for 
batteries; tuners; amplifiers; photocopying machines; 
irons; steam irons; anti-theft warning apparatus; 
calculating machines; protective gloves and helmets; 
spectacles; sunglasses; binoculars; cases for 
spectacles; hair appliances; namely hair irons, 
electronic hot combs, electric hot curlers, hand-held 
curling irons, straighteners, hair braiders and hot 
rollers; steam cleaning apparatus; measuring and 
weighing apparatus; life-saving and protective 
apparatus, as far as included in class 9; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals 
or coated therewith, not included in other classes; 
jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments; 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; typewriters and office equipment 
(except furniture); teaching aids and instructional 
material (except apparatus); bookbinding, stationery; 
plastic materials for packaging (not included in other

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; כל השירותים דלעיל מתייחסים
בעיקר לתכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה;
תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים;
מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פריטים קטנים של מוצרי מתכת,
דהיינו פסלים, מאפרות, צמידים, קופסאות סיגריות; קנקני
קפה, תיבות דקורטיביות, דמויות, עיצובי דמויות, קישוטי

פסלים, פסלים, פסלונים, מגינים, מדליות, גביעי פרס, לוחיות,
סמלים, מחזיקי מפתחות, עבודות אומנות ופריטי יודאיקה;
פריטי פרסום, קופסאות, נרתיקים ומיכלים עבור תכשיטים
ועבודות אומנות, כיסויים, שרשראות, שלטים, לוחות רישום,
מעמדים, לוחות תצוגה, כולם עשויים ממתכת רגילה; פריטי
דלת, חלון ותלייה על קיר העשויים ממתכת פשוטה; תכשירים
העשויים ממתכת פשוטה מערכות טלוויזיה; מערכות קולנוע
ביתיות; מקלטי טלוויזיה; מכשירי רדיו; תכשירי DVD; מכשירי
וידאו; מערכות סטריאו; מחשבים; מחשבים נישאים; משגוחי
מחשב; מדפסות; סורקים; צגים; מודמים; מקלדות; עכברים;
ציוד מחשב היקפי; נושאי נתונים מגנטיים ואופטיים; התקנים
להעברה, הקלטה או שעתוק של צליל, דמות או נתונים; ציוד
מולטימדיה אלקטרוני; מערכות בידור ניידות; מערכות בידור
לרכב; מנגני MP3, נגני MP3 ניידים; מערכות מולטימדיה

בידורית ניידות; מכשירי טלפון; מכשירי טלפון סלולרי; מילונים
דיגיטאליים; מערכות ניווט; מערכות GPS; משחקים

אלקטרוניים ומשחקי מחשב; רמקולים; מכשירי פקסימיליה;
אוזניות; סוללות; התקני טעינת סוללה; טיונרים; מגברים;

מכונות צילום מסמכים; מגהצים; מגהצי קיטור; התקני התראה
נגד גניבה; מכונות חישוב; כפפות וקסדות הגנה; משקפיים;
משקפי שמש; עדשות; נרתיקים עבור משקפיים; מכשירים
לשיער, דהיינו התקני החלקת שיער, מסרקי חום חשמליים,
מתלתלי שיער חשמליים, צבתות סלסול חשמליים המופעלות
ידנית, מחלקי שיער, מקלעות שיער וגלגיליות חמות; מכשירי
ניקוי בקיטור; התקני מדידה ושקילה; התקני הצלה והגנה ככל
שנכללים  בסוג 9; מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים
ממתכות יקרות או המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים

אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים
כרונומטריים; 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 ומוצרי נייר; 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
הדברה עבור וצמרי נייר וחומרי כתיבה; ציוד אומנים כגון
מברשות, צבעים, עפרונות צבעוניים, מכונות כתיבה וציוד
משרד (למעט רהיטים); עזרי לימוד וחומרי הוראה (למעט

התקנים); צרכי כריכת ספרים, מכשירי כתיבה; חומרי פלסטיק
עבור אריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס;

גלופות; עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; גלדים, תיבות ותיקי
נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים רתמות

ואוכפים; אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים;
כיסויי מיטה ושולחן; דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש;

שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי
רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג); משחקים וצעצועים;
צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים
לעצי חג המולד; טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; כולם כלולים

בסוג 35.
.5
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Ownersבעלים

Name: Michal Negrin Designs Ltd. שם: מיכל נגרין עיצובים בע"מ

Address: 5 29 November Street  , Bat Yam, 59648, Israel כתובת : רחוב כ"ט בנובמבר 5  , בת ים, 59648, ישראל

Identification No.: 511842536מספר זיהוי: 511842536

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

classes); printers' type; printing blocks; leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers; clothing, 
footwear, headgear; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum, and other material for covering existing 
floors; wall hangings (non-textile); games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees; tobacco; smokers' articles; matches; 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; כל השירותים דלעיל מתייחסים
בעיקר לתכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה;
תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים;
מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פריטים קטנים של מוצרי מתכת,
דהיינו פסלים, מאפרות, צמידים, קופסאות סיגריות; קנקני
קפה, תיבות דקורטיביות, דמויות, עיצובי דמויות, קישוטי

פסלים, פסלים, פסלונים, מגינים, מדליות, גביעי פרס, לוחיות,
סמלים, מחזיקי מפתחות, עבודות אומנות ופריטי יודאיקה;
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Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תווך, שיווק, ניהול, ייזום,
REALTY separately, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תיווך,
שיווק, ניהול, ייזום, REALTY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: יואל אוחנונה

כתובת : נחל לכיש 25/46  , אשדוד, ישראל

מספר זיהוי: 312740681

תיווך שיווק, ייזום וניהול נדל"ן.

סוג: 36

סחורות/שירותים

Application Date 14/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205816 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 1828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word עסקים and the phrase
but in the combination of the ,עסקים מרגישים בבית
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה עסקים
ובצירוף המילים עסקים מרגישים בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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 telephones, 
answering machines, 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 an internet); 
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; ציוך להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
 מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות;  מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט);  שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

 הנכללים כולם בסוג 9  .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206250 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 1928/02/2010



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: 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

י"ד אדר תש"ע - 2028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word עסקים and the phrase
but in the combination of the ,עסקים מרגישים בבית
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה עסקים
ובצירוף המילים עסקים מרגישים בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases, computer communications 
network, global computer network; provision of 
communication connections to computerized 
databases, computer communication network and 
global computer network; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה,
מאגרי נתונים ממוחשבים, רשת תקשורת מחשבים, רשת
מחשבים עולמית, הספקת חיבורי תקשורת למאגרי נתונים
ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים

עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206251 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 2128/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word עסקים and the phrase
but in the combination of the ,עסקים מרגישים בבית
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה עסקים
וצירוף המילים עסקים מרגישים בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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 telephones, 
answering machines, 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 an internet); 
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; ציוך להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
 מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות;  מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט);  שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

 הנכללים כולם בסוג 9  .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206252 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 2228/02/2010



Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

י"ד אדר תש"ע - 2328/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word עסקים and the phrase
but in the combination of the ,עסקים מרגישים בבית
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה עסקים
ובצירוף המילים עסקים מרגישים בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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: 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

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases, computer communications 
network, global computer network; provision of 
communication connections to computerized 
databases, computer communication network and 
global computer network; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה,
מאגרי נתונים ממוחשבים, רשת תקשורת מחשבים, רשת
מחשבים עולמית, הספקת חיבורי תקשורת למאגרי נתונים
ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים

עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206253 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 2428/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase  הכי טוב בבית, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים הכי
טוב בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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 telephones, 
answering machines, 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 an internet); 
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; ציוך להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות;  מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט);  שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

 הנכללים כולם בסוג 9  .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

בזק. הכי טוב בבית

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206268 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 2528/02/2010



Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

י"ד אדר תש"ע - 2628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase  הכי טוב בבית, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים הכי
טוב בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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: 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

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases, computer communications 
network, global computer network; provision of 
communication connections to computerized 
databases, computer communication network and 
global computer network; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה,
מאגרי נתונים ממוחשבים, רשת תקשורת מחשבים, רשת
מחשבים עולמית, הספקת חיבורי תקשורת למאגרי נתונים
ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים

עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

בזק. הכי טוב בבית

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206269 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 2728/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase  הכי טוב בבית, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים הכי
טוב בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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 telephones, 
answering machines, 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 an internet); 
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; ציוך להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות;  מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט);  שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

 הנכללים כולם בסוג 9  .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206270 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 2828/02/2010



Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

י"ד אדר תש"ע - 2928/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase  הכי טוב בבית, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים הכי
טוב בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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: 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

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases, computer communications 
network, global computer network; provision of 
communication connections to computerized 
databases, computer communication network and 
global computer network; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה,
מאגרי נתונים ממוחשבים, רשת תקשורת מחשבים, רשת
מחשבים עולמית, הספקת חיבורי תקשורת למאגרי נתונים
ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים

עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206271 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 3028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase  הכי טוב בבית, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים הכי
טוב בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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 telephones, 
answering machines, 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 an internet); 
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; ציוך להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות;  מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט);  שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

 הנכללים כולם בסוג 9  .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206272 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 3128/02/2010



Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

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

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

י"ד אדר תש"ע - 3228/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase  הכי טוב בבית, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים הכי
טוב בבית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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: 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

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases, computer communications 
network, global computer network; provision of 
communication connections to computerized 
databases, computer communication network and 
global computer network; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה,
מאגרי נתונים ממוחשבים, רשת תקשורת מחשבים, רשת
מחשבים עולמית, הספקת חיבורי תקשורת למאגרי נתונים
ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים

עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206273 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 3328/02/2010



Dated 16/12/2008 (Section 16) מיום 16/12/2008 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3,547,970 ארה"ב מספר: 3,547,970

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Motorola, Inc.

Address: Schaumburg, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 13794

(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

Cellular telephone accessories, namely, headsets 
and ear buds; all included in class 9.

אביזרים לטלפון סלולרי, שהם, אוזניות, מכשירי שמיעה
מוצמדים לראש ולאוזן; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUECOMFORT

Application Date 06/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206405 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 3428/02/2010



Trinidad and Tobago , 22/06/2007 טרינידד וטובגו , 22/06/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: APPLE INC.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Stand alone video game machines; pinball and 
arcade game machines; hand-held unit for playing 
electronic games; coin-operated video games; toy 
computers, phones and other toy consumer 
electronic devices; electronic action toys; electronic 
educational game machines for children; musical 
toys; battery operated remote controlled toy vehicles; 
toys and games, namely action figures and 
accessories therefor; board games; card games; 
playing cards; all included in Class 28.

מכונות משחקי וידאו עצמאיות; מכונות משחקי כדור ויתד
ומשחקי ארקייד; יחידה הנישאת ביד להפעלת משחקים

אלקטרוניים; משחקי וידאו המופעלים על ידי מטבע; מחשבי
צעצוע, טלפוני צעצוע ומתקני צעצוע אלקטרוניים אחרים
לצרכנים; צעצועי פעולה אלקטרוניים; מכונות משחק

אלקטרוניות חינוכיות לילדים; צעצועים מוסיקליים; כלי רכב
צעצוע הנשלטים מרחוק המופעלים על ידי סוללה; צעצועים

ומשחקים, דהיינו דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי לוח;
משחקי קלפים; קלפי משחק; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207306 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 3528/02/2010



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

,OPTO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LINE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: SEGAL BROS.- OPTO LINE LTD. שם: אחים סגל-אופטו ליין בע"מ

Address: 12-14 Moshe Levy Street New Industrial Zone, 
Rishon Lezion, Israel

כתובת : רחוב משה לוי 12-14 אזור התעשייה החדש, ראשון
לציון, ישראל

Identification No.: 511116832מספר זיהוי: 511116832

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Spectacles, eyeglasses, sunglasses, lenses, contact 
lenses, cases for spectacles, parts and accessories 
therefor; all included in class 9.

משקפיים, מקפי ראייה, משפקי שמש, עדשות, עדשות מגע,
מסגרות משקפיים, נרתיקי משקפיים, חלקים ואביזרים עבורם;

כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

OPTO LINE

Application Date 29/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208068 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 3628/02/2010



Dated 21/01/2009 (Section 16) מיום 21/01/2009 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006609622

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006609622

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

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

ULTRA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TOUCH בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Molnlycke Health Care AB

Address: Goteborg, Sweden

Identification No.: 44964

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Surgical gloves, included in class 10. כפפות כירורגיות, כלול בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

PI ULTRA TOUCH

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208158 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 3728/02/2010



European Community Trade Mark , 
15/01/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 15/01/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words 34 BOULEVARD SAINT 
GERMAIN PARIS 5E and L'EAU NEROLI, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
34BOULEVARD SAINT GERMAIN PARIS 5E ו

-L'EAU NEROLI, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; non-medicated toilet 
preparations; preparations and substances for the 
conditioning, care and appearance of the skin, body, 
face, eyes, hair, scalp, teeth and nails; soaps, 
personal cleansing preparations, shower gels, bath 
gels and bath preparations; perfumery, eau de 
parfum, colognes and toilet waters; deodorant 
preparations for personal use, anti-perspirants, 
cosmetics, colour cosmetics, eye cosmetics, nail 
cosmetics, lip cosmetics, make up removers, 
cosmetic impregnated tissues; shampoos, hair 
conditioners, preparations for the hair, hair lotions; 
dentifrices; sun tanning preparations, sun-screening 
preparations; shaving preparations, after shave and 
pre shave lotions and oils, depilatory preparations; 
essential oils, oils for toilet purposes; pomanders, 
potpourris, fragranced sachets for drawers, room 
fragrance, incense, aromatic plant extracts, all 
included in class 3.

תכשירים להלבנה וחומרים נוספים לשימוש בכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, מירוק וצחצוח; תכשירי רחצה לא רפואיים;

תכשירים וחומרים לריכוך, טיפול ואיפור של מראה העור, הגוף,
הפנים, העיניים, השיער, הקרקפת, השיניים והציפורניים;

סבונים, תכשירי ניקוי אישיים, ג'ל למקלחת, ג'לים ותכשירים
לאמבטיה; פרפומריה, בשמים, מי קולון ומי רחצה; תכשירי
דאודורנט לשימוש אישי, תכשירים נגד הזעה, קוסמטיקה,

קוסמטיקה צבעונית, קוסמטיקה לעיניים, קוסמטיקה
לציפורניים, קוסמטיקה לשפתיים, מסירי איפור, מגבונים

סופגים לקוסמטיקה; שמפו, מרככי שיער, תכשירים לשיער,
קרמים לשיער; משחות שיניים; תכשירי שיזוף, תכשירי הגנה
מהשמש; תכשירי גילוח, קרמים ושמנים לשימוש אחרי ולפני
גילוח, תכשירים להסרת שיער; שמנים אתריים, שמנים

למטרות רחצה; מפיץ בישום, תערובת בשמים, שקיק מבושם
למגירות, מטהרי אוויר, קטורת, תמציות צמחים ארומטיות;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208281 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 3828/02/2010



Owners

Name: Diptyque SAS

Address: Paris, France

Identification No.: 59840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

י"ד אדר תש"ע - 3928/02/2010



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

,GUM  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LOLLIPOP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

,GUM רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LOLLIPOP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: EDITA Food Industries S.A.E.

Address: 6th 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

Confectionery; candy; lollipops; caramels; chewing 
gum; chocolate; lonzenges; marzipan; pastilles; 
peppermint sweets; petit fours; stick liquorices; 
sweetmeats; all included in class 30.

דברי מתיקה; סוכריות; סוכריות על מקל; סוכריות קרמל; גומי
לעיסה; שוקולד; טבליות מציצה; מרציפן; מקרשות; ממתקי

מנטה; פטיפורים; מקל שוש קרח; ממתקים; כולם כלולים בסוג
.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208601 מספר סימן
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Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מפתח and העיר separately,
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Mafteach Ha-ir 2006 Ltd. שם: מפתח העיר 2006 בע"מ

Address: Bnei Brak, Israel כתובת : כהנמן 111  , בני ברק, 51553, ישראל

Identification No.: 513797506מספר זיהוי: 513797506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Susan E. Lifshitz, Patent Attorney

Address: P.O.B. 45376, Jerusalem, 91451, Israel

שם: ד"ר סוזן ליפשיץ, עו"פ

כתובת : ת.ד.45376, ירושלים, 91451, ישראל

Telecommunication services including access to an 
online business directory on the internet , to online 
telephone directories and on-line business 
directories, providing services of  online directories of 
businesses, kindness organizations, charitable 
organizations, non-profit organizations, public 
institutions, Rabbinical institutions, Rabbis and 
Rebbes (Hasidic spiritual leaders), Rabbinical law 
courts, talmudical institutions, yeshivahs, schools, 
holy places, burial committees, kashrut institutions 
and rabbinical kashrut approval (Hechshers); all 
included in this class 38.

שירותי תקשורת הכוללים אספקת גישה למדריך עסקי מקוון
באינטרנט, מדריכי טלפונים מקוונים ומדריכי עסקים מקוונים;
אספקת שירותי מדריכים מקוונים של עסקים, גמ"חים, עמותות
ללא מטרות רווח, מוסדות ציבוריים, מוסדות רבניים, רבנים
ואדמו"רים, בתי דין, מוסדות תלמודיים, ישיבות, בתי ספר,
מקומות קדושים, חברות קדישא, מוסדות כשרות והכשרים;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

מפתח העיר
MAFTEACH HA-IR

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208836 מספר סימן
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Ownersבעלים

Name: MOSHAV HABONIM SHITUFI LEHITYASHVUT 
SHEL HAYALIM MESHOCHRARIM LTD.

שם: מושב הבונים מושב שיתופי להתיישבות של חיילים
משוחררים בע"מ

Address: D.N Hof Hacarmel, Israel כתובת : ד.נ. חוף הכרמל, ישראל

Identification No.: 18140מספר זיהוי: 18140

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attias, Fruchter, Advs.

Address: 2 Khoury Street, P.O.B. 4133, Haifa, 31041, 
Israel

שם: אטיאס, פרוכטר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב כורי 2, ת.ד.4133, חיפה, 31041, ישראל

Chemical products for use in agriculture and industry 
all included in class 1, except chemical products that 
are designated for treatment of seeds, fertilizers, 
grains and chemical products that are designated for  
protecting vegetation; all included inc lass 1.

מוצרים כימיים הנכללים בסוג 1 המשמשים בחקלאות
ובתעשיה; למעט מוצרים כימיים לטיפול בזרעים, דשנים,

גרעינים וחומרים כימיים להגנת הצומח; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208902 מספר סימן
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Ownersבעלים

Name: MOSHAV HABONIM SHITUFI LEHITYASHVUT 
SHEL HAYALIM MESHOCHRARIM LTD.

שם: מושב הבונים מושב שיתופי להתיישבות של חיילים
משוחררים בע"מ

Address: D.N Hof Hacarmel, Israel כתובת : ד.נ. חוף הכרמל, ישראל

Identification No.: 18140מספר זיהוי: 18140

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attias, Fruchter, Advs.

Address: 2 Khoury Street, P.O.B. 4133, Haifa, 31041, 
Israel

שם: אטיאס, פרוכטר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב כורי 2, ת.ד.4133, חיפה, 31041, ישראל

Insulation materials, beds for plants made of volcanic 
aggregates; all included in class 17; except of 
fertilizers, and chemical products that are designated 
for protecting vegetation.

חומרי בידוד, מצע לגידול צמחים העשוי מאגריגטים וולקניים;
הנכללים כולם בסוג 17; למעט דשנים, חומרים כימיים להגנת

הצומח.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208903 מספר סימן
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Ownersבעלים

Name: MOSHAV HABONIM SHITUFI LEHITYASHVUT 
SHEL HAYALIM MESHOCHRARIM LTD.

שם: מושב הבונים מושב שיתופי להתיישבות של חיילים
משוחררים בע"מ

Address: D.N Hof Hacarmel, Israel כתובת : ד.נ. חוף הכרמל, ישראל

Identification No.: 18140מספר זיהוי: 18140

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attias, Fruchter, Advs.

Address: 2 Khoury Street, P.O.B. 4133, Haifa, 31041, 
Israel

שם: אטיאס, פרוכטר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב כורי 2, ת.ד.4133, חיפה, 31041, ישראל

Agriculture and farming products; all included in class 
31; except chemical products that are designated for 
treatment of seeds; and except fertilizers, grains, 
seeds, flowers, seedlings, plants, bulbs, twigs and 
other pollinating substances. chemical products that 
are designated for protecting vegetation.

מוצרי חקלאות וגננות; הנכללים כולם בסוג 31; למעט מוצרים
ותכשירים כימיים לטיפול בזרעים; ולמעט דשנים, גרעינים,

זרעים, פרחים, שתילים, צמחים, פקעות, ייחורים וצמחי הפריה
וחומרים מפרים אחרים, חומרים כימיים להגנת הצומח.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208904 מספר סימן
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Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SKY

Application Date 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209421 מספר סימן
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Photographic, radio, television, sound recording, 
sound reproducing, telecommunications, apparatus 
and instruments; apparatus for recording television 
programmes; apparatus for recording, transmission, 
reproduction or reception of sound, images or audio 
visual content; electrical and electronic apparatus for 
use in the reception of satellite, terrestrial or cable 
broadcasts; televisions; LCD and plasma screens; 
home cinema systems; amplifiers; speakers; radios; 
wireless audio and/or audio visual devices; portable 
wireless audio and/or audio visual devices; remote 
controls; games controllers; wireless gaming 
controllers; wireless keypads; television receivers 
including a decoder; set-top boxes; digital set-top 
boxes; high definition set top boxes; personal video 
recorder; set-top boxes for use in decoding and 
reception of satellite, terrestrial and cable broadcasts; 
apparatus for decoding encoded signals including set 
top boxes for television reception; set top box 
apparatus including a decoder and an interactive 
viewing guide; set top box apparatus including a 
decoder and a recorder for recording television and 
audio programmes; set top box apparatus including a 
decoder and a recorder programmable to transfer 
stored recordings to storage and also to delete the 
older recordings; satellite dishes; low noise blocks; 
satellite meters; computer software to enable 
searching of data; encoded programs for computers 
and for data processing and telecommunications; 
telephones; mobile telephones; PDAs; telephone and 
radio modems; television receivers including a 
decoder; set top boxes for use in decoding and 
reception of satellite, terrestrial cable and digital 
subscriber line (DSL), Internet electronic broadcasts; 
apparatus for decoding encoded signals; recorded 
television and radio programmes; recorded 
programmes for broadcasting or other transmission 
on television, radio, mobile telephones, PDAs and on 
PCs; video recordings; multimedia apparatus and 
instruments; portable or hand-held computers; DVD 
players; computers; computer hardware; computer 
hardware, apparatus and instruments all for 
transmitting, displaying, receiving, storing and 
searching electronic information; computer programs; 
electronic computer games; electronic interactive 
computer games; ; computer software and 
telecommunications apparatus to enable connection 
to databases and the Internet; computer software 
supplied from the Internet; network termination 
equipment; wired and/or wireless computer network 
routers, modems, firewalls and/or bridges; computer 
software and computer programs for distribution to, 
and for use by, viewers of a digital television channel 
for the viewing and purchase of goods and services; 
computer games software and computer quiz 
software; computer video games and/or quizzes 
adapted for use with television receivers and screens 
or with video monitors or with computer screens; 
computer programs for interactive television and for 
interactive games and/or quizzes; electronic 
apparatus adapted for use with television receivers in 
playing games; games consoles; interactive video 
game devices comprised of computer hardware and 
software and accessories, namely game consoles, 
game controllers and software for operating game 
controllers; portable and/or hand-held electronic 
devices for interactive computer and video games; 
portable and/or hand-held electronic devices for

צילום, רדיו, טלוויזיה, הקלטה, שחזור קול, טלקומוניקציה,
התקנים ומכשירים; התקנים להקלטת תוכניות טלוויזיה;

התקנים להקלטה,העברה, שחזור או קליטה של קול, תמונות
או תוכן קולי וחזותי;התקנים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש

LCD בקליטת לוין; שידורים יבשתיים ובכבלים; טלוויזיות; מסכי
ופלזמה; מערכות קולנוע ביתיות; מגברים; רמקולים; רדיו;
מתקני שמע ותמונה אלחוטיים; מתקנים אלחוטיים ניידים
לשמע ולתמונה; שלטים רחוקים; בקרי משחקים; בקרים

אלחוטיים  למשחקים; מקלדות אלחוטיות; מקלטי טלוויזיה כולל
מפענחי צופן; מערכות על; מערכות על דיגיטליות; מערכות על
בהפרדה גבוהה; מקליט וידאו אישי; מערכות על לשימוש

בפענוח וקליטה של לוין; שידורים יבשתיים ובכבלים; התקנים
לפענוח אותות מוצפנים הכוללים מערכות על עבור קליטת
טלוויזיות; התקני מערכות על הכוללים מפענחי צופן ומדריך
צפייה אינטראקטיבי; התקני מערכות על הכוללים מפענח צופן
ומקליט להקלטת תוכניות טלוויזיה ואודיו; התקני מערכות על
הכוללים מפענח צופן ומקליט הניתן לתכנות להעברת הקלטות
מאוחסנות לאחסון וגם למחיקת הקלטות ישנות; צלחות לוין;
חסמי רעש נמוך; מודדי לוין; תוכנת מחשב המאפשרת חיפוש

מידע; תוכנות מקודדות למחשבים ולעיבוד מידע
וטלקומוניקציה; טלפונים; טלפונים ניידים; מחשבי כף יד;

מודמים של טלפונים ורדיו; מקלטי טלוויזיה הכוללים מפענח
צופן; מערכות על לשימוש בפענוח וקליטה של לוין; כבל בין
יבשתי ודי.סי.אל, משדרי אינטרנט אלקטרוניים; התקנים

לפענוח אותות מקודדים; תוכניות מוקלטות של טלוויזיה ורדיו;
תוכניות מוקלטות לשידור או להעברה אחרת לטלוויזיה, רדיו,
טלפונים ניידים, מחשבי כף יד ועל מחשבים אישיים; הקלטות
וידאו; התקנים ומכשירי מולטימדיה; מחשבים נישאים או ניתנים
לנשיאה ביד; נגני ; DVDמחשבים; חומרת מחשב; חומרת

מחשב; התקנים ומכשירים כולם להעברה, הצגה, קבלה, אחסון
וחיפוש חומר אלקטרוני; תוכנות מחשב; משחקי מחשב
אלקטרוניים; משחקי מחשב אינטראקטיביים אלקטרוניים;

תוכנת מחשב והתקנים של טלקומוניקציה לאפשר חיבור למסד
נתונים ולאינטרנט; תוכנת מחשב המסופקת מהאינטרנט; ציוד
לרשת; נתבי רשת למחשב חוטי ו/או אלחוטי, מודמים, מערכת
הגנה ו/או גשרים; תוכנת מחשב ותוכניות מחשב להפצה ל,
ולשימוש על ידי צופים של ערוץ טלוויזיה דיגיטלית לצפייה

ולרכישה של מוצרים ושירותים; תוכנות משחק למחשב ותוכנות
מבחני מחשב; משחקי וידאו למחשב ו/או מבחנים שהותאמו
לשימוש עם מקלטי ומכי טלוויזיה או עם צגי וידאו או עם צגי
מחשב; תוכנות מחשב לטלוויזיה אינטראקטיבית ולמשחקים
אינטראקטיביים ו/או לחידונים; התקנים אלקטרוניים שהותאמו
לשימוש עם מקלטי טלוויזיה למשחקים; קונסולות משחקים;

מכשירי משחקי וידאו אינטראקטיביים הכוללים חומרת מחשב,
תוכנת מחשב ועזרים, בעיקר קונסולות משחקים, בקרי

משחקים ותוכנה להפעלת בקרי משחקים; מתקנים אלקטרוניים
נישאים ו/או ניתנים לנשיאה ביד למשחקי מחשב ומשחקי וידאו
אינטראקטיביים; מתקנים אלקטרוניים נישאים ו/או ניתנים
לנשיאה ביד לקבלה, למשחק, ולהעברת מוסיקה, צלילים,
תמונות, טקסט, אותות, מידע וקוד; פרסומים אלקטרוניים;

משחקי מחשב; משחקי וידאו למחשב; מסכי וידאו; מקרני וידאו;
מקרני וידאו; רשמי-קול, דיסקים וחוטים, כולם מגנטיים; קלטות
ומחסניות, כולן הותאמו לשימוש עם רשמי קול הנ"ל; קלטות

אודיו ווידאו ריקות ומוקלטות מראש; קלטות ומחסניות;
תקליטורים; דיסקי די.וי.די; תקליטי פטיפון; תקליטורי לייזר
הניתנים לקריאה ולהקלטת קול או ווידאו; מחסניות רום;

סי.די.רום; כרטיסים ודיסקים; כרטיסי מעגלים משולבים; נשאי
זיכרון, מדיה מוקלטת, כולם מוקלטים מראש עם משחקי וידאו

ו/או מבחנים; כרטיסים מוצפנים; אנטנה לאותות רדיו
ולטלוויזיה; הקלטות קול ו/או אודיו אינטראקטיביות; מוסיקה,
וידאו, קול ו/או הקלטות אודיו (ניתנים להורדה)הניתנים מאתרי
אינטרנט MP3 ; נגני MP3 ; קוראי MP3 ; מקליטי ו/או נגני
קבצי וידאו ו/או אודיו; מקליטי ו/או נגני קבצי וידאו ו/או אודיו
ניידים; צלצולי קריאה לטלפון (הניתנים להורדה);; התקנים
ומכשירים לקליטת שידורי רדיו וטלויזיה כולל קליטה דרך
כבלים, לווין ושידורים דיגיטליים; כרטיסים חכמים; כרטיסי
אשראי; כרטיסי מועדון; התקנים או מכשירים אקוסטיים;

מתאמים; משושות; אנטנה;
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receiving, playing and transmitting music, sounds, 
images, text, signals, information and code; 
electronic publications; computer games; computer 
video games; video screens; video projectors; tapes, 
discs and wires, all being magnetic; cassettes and 
cartridges, all adapted for use with the aforesaid 
tapes; blank and pre-recorded audio and video 
cassettes, tapes and cartridges; compact discs; DVD 
discs; phonographic records; laser readable discs for 
recording sound or video; ROM cartridges, CD 
Roms, cards and discs, integrated circuit cards, 
memory carriers, recording media, all pre-recorded 
with computer video games and/or quizzes; encoded 
cards; radio and television signal antennae; 
interactive sound and/or audio recordings; music, 
video, sound and/or audio recordings (downloadable) 
provided from MP3 Internet websites; MP3 players, 
MP3 readers; audio and/or video file recorders and/or 
players; portable audio and/or video file recorders 
and/or players; telephone ring tones (downloadable);; 
apparatus and instruments for the reception of radio 
and television broadcasts including the reception of 
cable, satellite and digital broadcasts; smart cards; 
credit cards; loyalty cards; acoustic apparatus or 
instruments; adaptors; aerials; antennae; amplifiers; 
amusement apparatus and instruments adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
communication apparatus and instruments; encoded 
or magnetic banking or credit cards; cinematographic 
film; cinematographic instruments and apparatus; 
data carriers; data storage; electrical 
telecommunications and/or communications and/or 
broadcast and/or transmission and/or decoding 
and/or image processing and/or audio visual 
instruments and apparatus; electronic 
telecommunications and/or communications and/or 
broadcast and/or transmission and/or decoding 
and/or image processing and/or audio visual 
instruments and apparatus; film reproducing 
instruments and apparatus; hand held electrical 
telecommunications and/or communications and/or 
broadcast and/or transmission and/or decoding 
and/or image processing and/or audio visual 
instruments and apparatus; hand held electronic 
telecommunications and/or communications and/or 
broadcast and/or transmission and/or decoding 
and/or image processing and/or audio visual 
instruments and apparatus; interactive educational or 
entertainment games for use with television receivers 
and video apparatus; mobile telephones; motion 
pictures; telephone apparatus and equipment; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; leather cases 
for holding mobile phones; downloadable media 
content, including video and films, television 
programmes, computer games, music, images and 
ring tones provided by internet, telephone line, cable, 
wireless transmission, satellite or terrestrial 
broadcast service; cases, containers, protective 
coverings and parts and fittings therefore, all for use 
with MP3 players, music storage devices, media 
storage devices and other consumer electronic 
devices; all included in class 9.

מגברים; התקנים ומשירים לבידור המותאמים לשימוש עם צג
חיצוני או מסך; התקנים ומכשירים של טלקומוניקציה; כרטיסי

אשראי או כרטיסים בנקאיים מוצפנים או מגנטיים; סרט
למצלמת קולנוע; התקנים ומכשירים למצלמת קולנוע; מובילי

מידע; מאחסני מידע; התקנים ומכשירי טלקומוניקציה
אלקטרונית ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או העברה ו/או הצפנה

ו/או עיבוד תמונה ו/או אורקוליים; התקנים ומכשירי
טלקומוניקציה אלקטרונית ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או העברה

ו/או הצפנה ו/או עיבוד תמונה ו/או אורקוליים; התקנים
ומכשירים לשעתוק סרטים; התקנים ומכשירים לטלקומוניקציה
אלקטרונית ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או העברה ו/או הצפנה
ו/או עיבוד תמונה ו/או אורקוליים הניתנים לנשיאה; התקנים

ומכשירים לטלקומוניקציה אלקטרונית ו/או תקשורת ו/או שידור
ו/או העברה ו/או הצפנה ו/או עיבוד תמונה ו/או אורקוליים
הניתנים לנשיאה; משחקים חינוכיים אינטראקטיביים או

משחקים להנאה לשימוש עם מקלטי טלוויזיה ומכשירי ווידאו;
טלפונים ניידים; סרטי קולנוע; התקני טלפון וציוד; חלקים

ואביזרים לכל הסחורה הנ"ל; תיקי עור לנשיאת טלפונים ניידים;
תוכן מדיה ניתן להורדה, הכולל וידאו וסרטים; תוכניות

טלוויזיה, משחקי מחשב, מוסיקה, תמונות וצלצולי קריאה
מסופקים על ידי האינטרנט, קו טלפון, כבלים, העברה

אלחוטית, לווין או שירות שידור בין יבשתי; מארזים, מיכלים,
, MP3 כיסויי מגן וחלקים ואביזרים לכל, הכל לשימוש עם נגני
מכשירים לאחסון מוסיקה, מכשירים לאחסון מדיה ומכשירי

צריכה אלקטרוניים אחרים; כולם נכללים בסוג 9.
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Owners

Name: British Sky Broadcasting Group plc

Address: 6 Centaurs Business Park  , Grant Way, 
Isleworth, United Kingdom

Identification No.: 57653

(England and Wales Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

SKY

Application Date 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209423 מספר סימן
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Telecommunications services; mobile and fixed 
telecommunications services; communications 
services; satellite, cellular and radio communication 
services; television and radio broadcasting; 
transmission and communication services; 
broadcasting and/or transmission of radio and/or 
television programmes and/or films; satellite, DTT, 
cable, DSL and broadband broadcasting and/or 
transmission of audio and/or audio visual 
programming; transmission of audio, video and/or 
audio visual programming (by any means); 
transmission of video films; broadcasting and 
transmission of television programmes and films to 
personal computers; broadcasting and 
communications by means of or aided by computer; 
transmission of audio, video and/or audio visual 
programming by Internet protocol (IPTV); 
telecommunications services over the Internet 
including but not limited to services provided using 
voice over Internet protocol (VOIP); provision of 
access and/or connectivity to broadband networks 
whether fixed, portable or wireless; transmission of 
text, messages, sound and/or pictures; 
telecommunication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission of audio visual 
content; communication of information (including web 
pages), data by radio, telecommunications and by 
satellite; telephone, mobile telephone, message 
collection and transmission, radio-paging, call 
diversion, answerphone and directory enquiry 
services; personal numbering services; teletext 
services; loan of replacement telecommunications 
and communications apparatus and instruments in 
case of breakdown, loss or theft; computer aided 
transmission of messages and images; messaging 
services namely, sending, receiving and forwarding 
messages in the form of text, audio, graphic images 
or video or a combination of these formats; instant 
messaging; short message services (SMS); 
multimedia messaging services (MMS); unified 
messaging services; voicemail services; provision of 
telephone ring tones; video conferencing services; 
video telephone services; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; provision of access to electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
provision of chat rooms; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or components 
for use in the provision of the aforementioned 
services; advisory, information and consultancy 
services relating to all the aforementioned; 
communications services by satellite, television 
and/or radio; news agency services; provision of 
access to news, current affairs and sports 
information; hiring, rental and leasing of 
communications apparatus; electronic mail services; 
telecommunication services relating to the Internet; 
telecommunication of information (including web 
pages); provision of location based services for 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments; provision of wireless application 
protocol services including those utilising a secure 
communications channel; provision of information 
relating to or identifying telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of telecommunications links to computer 
databases and websites on the Internet; 
telecommunications services dedicated to retailing

שירותי תקשורת; שירותים ניידים ותקשורת קבועה; שירותי
תקשורת; שרותי תקשורת באמצעות לווין, טלפון נייד ורדיו;
שידורי טלוויזיה ורדיו; שירותי העברה ותקשורת; שידור ו/או

,DTT ,העברה של תוכניות רדיו ו/או טלוויזיה ו/או סרטים; לווין
כבלים, די.אס.אל ושידור טווח רחב ו/או העברה של אודיו ו/או
תוכניות אורקוליות; העברה של אודיו, וידאו ו/או תוכניות
אורקוליות (באמצעות כל אמצעי); העברה של סרטי וידאו;

שידור והעברה של תוכניות טלוויזיה וסרטים למחשבים אישיים;
שידור ותקשורת באמצעות של או בעזרת מחשב; העברה של
אודיו, וידאו ו/או תוכניות אורקוליות ע"י פרוטוקול אינטרנט

(IPTV); שירותי טלקומוניקציה באמצעות האינטרנט ככלל אך
לא מגבל לשירותים מסופקים בעזרת קול ע"י פרוטוקול

האינטרנט (VOIP); אספקת גישה ו/או חיבור לרשתות בעלות
קו רחב קבוע, נייד, או אלחוטי; העברה של טקסט, הודעות, קול

ו/או תמונות; טלקומוניקציה ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או
העברה של תוכן אורקולי’ תקשורת של אינפורמציה (כולל דפי
אינטרנט), מידע ע"י רדיו, טלקומוניקציה בעזרת לווין; טלפון,
טלפון נייד, איסוף הודעות והעברה; איתור רדיו, ניתוב שיחות,
משיבון ושירותי חיפושי מדריכים; שירותי מספור אישיים;
שירותי טלטקסט; השאלת תחליף להתקנים ומכשירים

טלקומונקטיביים ותקשורתיים במקרה של קלקול, אבידה או
גניבה; העברת הודעות ותמונות בעזרת מחשב; שירותי הודעות
בעיקר, שליחה, קבלה והעברת הודעות בפורמט של טקסט,
אודיו, תמונות גרפיות או וידאו או שילוב של הפורמטים האלו;
הודעות מיידיות; מסרונים (SMS); שירותי הודעות מולטימדיה
(MMS); שירותי איחוד הודעות: שירותי תא קולי; אספקה של
צלצולי קריאה; שירותי ועידת וידאו; שירותי טלפון באמצעות
וידאו; אספקת גישה לתשתיות של טלקומוניקציה למפעילים
אחרים; אספקת גישה לניהול ועידה אלקטרונית, קבוצות דיון
וחדרי צ'אט; אספקה של חדרי צ'אט, לשכור, להשכיר או

השכרה של התקנים, מכשירים, מתקנים או רכיבים לשימוש
באספקה של השירותים הנ"ל; ייעוץ, מידע ושירותי ייעוץ

הקשורים לכל הנאמר לעיל; שירותי תקשורת באמצעות לווין,
טלוויזיה ו/או רדיו; שירותי סוכנויות עיתונות; אספקה לגישה
לחדשות, עניינים עכשוויים ומידע על ספורט; לשכור, השכרה
והחכרה של מתקני תקשורת; שירותי דואר אלקטרוני; שירותי

טלקומוניקציה הקשורים לאינטרנט; טלקומוניקציה של
אינפורמציה (הכוללים דפי אינטרנט); אספקה של שירותי מיקום
להתקני ומכשירי טלקומוניקציה ותקשורת; אספקה של יישומים
אלחוטיים של שירותי פרוטוקול הכוללים את אלו המשתמשים
בערוץ תקשורת מאובטח; אספקה של אינפורמציה הקשורה

ל/או זיהוי התקני ומכשירי טלקומוניקציה ותקשורת; אספקה של
קישורי טלקומוניקציה לבסיסי נתונים במחשב ואתרים
באינטרנט; שירותי טלקומוניקציה המוקדשים לסחורות
ושירותים קמעונאים  דרך תקשורת אינטראקטיבית עם

הלקוחות; שירותי טלוויזיה אינטראקטיביים שהם
טלקומונקטיביים ו/או תקשורתיים ו/או שידוריים ו/או שירותי

העברה; שירותים אינטראקטיביים לצופי טלוויזיה הכוללים את
אלו הצופים בטלפונים ניידים ומחשבים אישיים שהם בעלי
שירותי טלקומוניקציה ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או העברה;
שירותי טלוויזיה המשלבים שירותים אינטראקטיביים למדריכי
צפייה ובחירה אוטומטית נבונה לעריכת תוכניות; שירותים
אינטראקטיביים לצופי טלוויזיה המקלים על עריכת תוכניות
אוטומטית שפותח על בסיס הרגלי/העדפת צפיית לקוחות

באמצעות שירותי טלקומוניקציה ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או
העברה; אספקת צופי טלוויזיה אינטראקיטיבית  (הכולים את
אלו הופים בטלפונים ניידים או במחשבים אישיים) עם גישה
לאינפורמציה, מידע, גרפיקה, אודיו ו/או תוכן אורקולי מקבוצת

אתרי אינטרנט או פורטלים מוגבלים; שידור והעברה של
טלוויזיה אינטראקטיבית, משחקים אינטראקטיביים, חדשות
אינטראקטיביות, ספורט אינטראקטיבי, בידור אינטראקטיבי
ותוכניות אינטראקטיביות; וידאו לפי דרישה וליד דרישה של
תקשורת לפי דרישה ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או שירותי
העברה; הזרמת וידאו לפי דרישה זורמת לצופים; אספקת

גישה לסרטים, סרטי וידאו ותוכניות טלוויזיה לצופים לפי דרישה
וליד דרישה; שירותי ייעוץ מקצועיים הקשורים לשידור; לספק
גישה לבסיס נתונים האוגר אינפורמציה הקשורה למגוון של

סחורות ושירותים; אפשרות גישה לאינטרנט; אספקת קשר בין
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goods and services through interactive 
communications with customers; interactive 
television services being telecommunications and/or 
communications and/or broadcasting and/or 
transmission services; interactive services for 
television viewers including those watching on mobile 
telephones and PCs being telecommunications 
and/or communications and/or broadcasting and/or 
transmission services; television broadcasting 
services incorporating interactive services for viewing 
guides and intelligent automated selection for 
programme recordal; interactive services for 
television viewers facilitating the recordal of 
programmes automatically initiated on the basis of 
customer viewing habits/preferences being 
telecommunications and/or communications and/or 
broadcasting and/or transmission services; providing 
interactive television viewers (including those 
watching on their mobile telephones or PCs) with 
access to information, data, graphics, audio and/or 
audio-visual content from a restricted group of 
Internet websites or portals; broadcasting and 
transmission of interactive television, interactive 
games, interactive news, interactive sport, interactive 
entertainment and interactive competitions; video on 
demand and near on demand telecommunication 
and/or communication and/or broadcast and/or 
transmission services; streaming delivery of video on 
demand streams to viewers; providing access to 
movies, videos and television programmes to viewers 
on demand and near on demand; professional 
consultancy services relating to broadcasting; 
providing access to a database storing information 
relating to a variety of goods and services; enabling 
access to the Internet; provision of a connection 
between websites and television viewers via an 
interactive television portal; internet portal services; 
web portal services; provision of broadband services; 
interactive television portal services providing access 
to Internet websites for television viewers via their 
television receiving equipment including digital 
television receiving equipment; providing access to 
Internet websites to mobile telephone users; 
professional consultancy and information and 
advisory services relating to all the aforesaid 
services; leasing access time to an information 
database; telecommunications information; factual 
information services relating to television 
broadcasting; audio visual communication services; 
data communication services; data broadcasting 
services; delivery of messages; telecommunication 
and/or communication and/or broadcast and/or 
transmission of radio programmes, television 
programmes, films and motion pictures; 
telecommunication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission of audio and/or visual 
material and material from pre-recorded video tapes: 
transmission of radio programmes, television 
programmes, films, motion pictures, pre-recorded 
video tapes, audio and/or visual material, pre-
recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded 
video discs; rental, leasing or hire of communications 
equipment; message sending; telephonic or 
telephone communications services; wireless 
communication services; e-sell through services, 
namely delivery by telecommunication of media 
content, including video and films, television 
programmes, computer games, music, images and

אתרי אינטרנט לבין צופי טלוויזיה דרך פורטל טלוויזיה
אינטראקטיבי; שירותי פורטל אינטרנט; שירותי פורטל רשת;

אספקה של שירותי קו רחב; שירותי פורטל טלוויזיה
אינטראקטיבי המספק גישה לאתרי אינטרנט עבור צופי

טלוויזיה דרך הטלוויזיות שלהם המקבלים ציוד הכולל קבלת
ציוד טלוויזיה דיגיטלית; אספקת גישה לאתרי אינטרנט
למשתמשים בטלפונים ניידים; ייעוץ ואינפורמציה מקצועי

ושירותי התייעצות הקשורים לכלל השירותים הנאמרים לעיל;
חכירת זמן גישה לבסיסי נתונים; מידע של טלקומוניקציה:
שירותי מידע עובדתי הקשורים לשידור טלוויזיה; שירותי

תקשורת אורוקולי; שירותי תקשורת נתונים; שירותי שידורי
מידע; שליחת הודעות; טלקומוניקציה ו/או תקשורת ו/או שידור
ו/או העברה של תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, סרטים וסרטי
קולנוע; טלקומוניקציה ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או העברה של
אודיו ו/או חומר ויזואלי וחומר מקלטות וידאו מוקלטות מראש;
העברה של תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, סרטים, סרטי
קולנוע, קלטות וידאו מוקלטות מראש, אודיו ו/או חומרים

ויזואליים, קלטות וידאו מוקלטות מראש, די.וי.די או תקליטורים
של וידאו מוקלטים מראש; לשכור, השכרה או החכרה של ציוד

תקשורת; שליחת הודעות; שירותי טלפוניה או תקשורת
טלפונים; שירותי תקשורת אלחוטית; מכירה דרך האינטרנט

דרך שירותים, בעיקר שליחה ע"י טלקומוניקציה של תוכן מדיה,
הכולל וידאו וסרטים, תוכניות טלוויזיה, משחקי מחשב, מוסיקה,
תמונות וצלצולי קריאה המסופקים ע"י אינטרנט, קווי טלפון,
כבלים, העברה אלחוטית, לווין או שירות שידור בין יבשתי;
ארגון של מידע טלפוני; שירותי סינון טלפוני; שירותי הודעות
שיחות: שירותי מחשב לגישה לרשת תקשורת או לרשת

מחשב; שירותי מחשב לגישה לבידור, חינוך, אינפורמציה ומידע
דרך טלפון, קו, כבלים, חוט, חוט אופטי, בסיס נתונים או רשת
מחשב; שירותי מחשב לגישה ואיחזור תוכניות רדיו וטלוויזיה;
התייעצות, ייעוץ או מתן אינפורמציה בקשר לנ"ל; אינפורמציה
הקשורה לכל השירותים האמורים לעיל הניתנים און-ליין מבסיס
נתונים במחשב או דרך האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.
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When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: British Sky Broadcasting Group plc

Address: 6 Centaurs Business Park  , Grant Way, 
Isleworth, United Kingdom

Identification No.: 57653

(England and Wales Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

ring tones provided by internet, telephone line, cable, 
wireless transmission, satellite or terrestrial 
broadcast service; organisation of call information; 
call screening services; call alerting services; 
computer services for accessing a communications 
or computer network; computer services for 
accessing entertainment, education, information and 
data via telephone, line, cable, wire or fibre, database 
or computer network; computer services for 
accessing and retrieving information, messages, text, 
sound, images and data via a computer or computer 
network; computer services for accessing and 
retrieving radio and television programmes; 
consultancy, advising or providing information in 
relation to the foregoing; information relating to all the 
aforementioned services provided on-line from a 
computer database or via the Internet, all included in 
class 38.

אתרי אינטרנט לבין צופי טלוויזיה דרך פורטל טלוויזיה
אינטראקטיבי; שירותי פורטל אינטרנט; שירותי פורטל רשת;

אספקה של שירותי קו רחב; שירותי פורטל טלוויזיה
אינטראקטיבי המספק גישה לאתרי אינטרנט עבור צופי

טלוויזיה דרך הטלוויזיות שלהם המקבלים ציוד הכולל קבלת
ציוד טלוויזיה דיגיטלית; אספקת גישה לאתרי אינטרנט
למשתמשים בטלפונים ניידים; ייעוץ ואינפורמציה מקצועי

ושירותי התייעצות הקשורים לכלל השירותים הנאמרים לעיל;
חכירת זמן גישה לבסיסי נתונים; מידע של טלקומוניקציה:
שירותי מידע עובדתי הקשורים לשידור טלוויזיה; שירותי

תקשורת אורוקולי; שירותי תקשורת נתונים; שירותי שידורי
מידע; שליחת הודעות; טלקומוניקציה ו/או תקשורת ו/או שידור
ו/או העברה של תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, סרטים וסרטי
קולנוע; טלקומוניקציה ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או העברה של
אודיו ו/או חומר ויזואלי וחומר מקלטות וידאו מוקלטות מראש;
העברה של תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, סרטים, סרטי
קולנוע, קלטות וידאו מוקלטות מראש, אודיו ו/או חומרים

ויזואליים, קלטות וידאו מוקלטות מראש, די.וי.די או תקליטורים
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Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

SKY

Application Date 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209424 מספר סימן
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Education and entertainment services; provision of 
training; provision of audio visual content relating to 
entertainment, education, training, sport and culture; 
education and entertainment services by means of 
radio, television, telephony, the Internet and on-line 
databases; hiring, rental and leasing of cine-films, 
videos, DVDs, sound recordings, sound recording 
apparatus,  television sets and video recorders, DVD 
recorders and radio recorders; production of films for 
television and cinema; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); publication of 
magazines, books, texts and printed matter; 
publication of electronic books or journals on-line; 
provision of electronic publications; provision of 
recording studio facilities; live show production 
services; organising of sporting activities and 
competitions; box office services; production and 
presentation of programmes transmitted by 
television, the Internet or other telecommunication 
channels for the conduct of the interactive viewing, 
selection and purchase of goods; ticket reservation 
services relating to entertainment; production 
presentation and distribution of radio and television 
programmes, interactive television, interactive 
games, interactive entertainment and interactive 
competitions; production presentation and provision 
of competitions, contests, games, quizzes, studio 
entertainment and audience participation events; 
interactive television programme selection services 
for viewers; provision of interactive entertainment, 
news, cultural activities and sport for television 
viewers; interactive entertainment, educational, 
sporting and cultural services for television viewers; 
viewing guide services; viewing guide services 
facilitating the recordal and fixed term rental of 
programmes and movies; television programme 
recording services automatically initiated on the basis 
of customer viewing habits/preferences; video on 
demand and near video on demand entertainment, 
educational, sporting and cultural services; providing 
movies, videos and television programmes to viewers 
on demand and near video on demand; sporting and 
cultural activities; betting, gaming and gambling 
services; credit betting, gaming, gambling, lottery or 
bookmaking services; credit card betting, gaming, 
gambling, lottery or bookmaking services; organising 
and conducting lotteries; electronic betting, gaming, 
gambling, lottery or bookmaking services provided by 
means of the Internet, or via a global computer 
network, or on-line from a computer network 
database, or via telephony including to mobile 
telephones, or via a television channel including a 
television channel distributed by satellite, terrestrial 
or cable television broadcast; arranging and 
conducting competitions for video game players and 
computer game players; pay to play games services; 
peer to peer interactive games and gaming services; 
interactive poker games and gaming including single 
and multi player gaming formats; presentation and 
production of poker competitions, tournaments, 
games and gaming; electronic publishing services; 
video taping and filming services; information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
provision of news, current affairs and sports 
information; news, current affairs and educational 
information services; information and advisory 
services relating to television and radio programmes, 
to education, recreation, entertainment, music and to

שירותי חינוך ובידור; אספקת הכשרה; אספקת תוכן אורקולי
הקשור לבידור, חינוך, הכשרה, ספורט ותרבות; שירותי חינוך
ובידור בעזרת רדיו, טלוויזיה, טלפונן, האינטרנט ובסיס נתונים
און-ליין; לשכור, השכרה וחכירת סרטי קולנוע, וידעו, די.וי.די,
הקלטות קול, התקני הקלטת קול, מערכות טלוויזיה ומקליטי
ווידאו, מקליטי די.וי.די ומקליטי רדיו; הפקת סרטים לטלוויזיה
ולקולנוע; אספקת פרסומים אלקטרוניים און-ליין (לא להורדה);
פרסום מגזינים, ספרים, טקסטים וחומרים מודפסים; פרסום
של ספרים אלקטרוניים או עיתונים יומיים און-ליין; אספקה של
פרסומים אלקטרוניים; אספקה של אמצעי הקלטה של אולפן;
שירותי הפקות הופעות חיות; ארגון פעילויות ספורט ותחרויות;

שירותי קופות; הפקה והצגה של תוכניות המועברות ע"י
טלוויזיה, האינטרנט או ערוצי טלקומוניקציה אחרים עבר ניהול
צפייה אינטראקטיבית, בחירה ורכישה של סחורות; שירותי
הזמנת כרטיסים הקשורים בבידור; הפקה הצגה והפצה של
תוכניות רדיו וטלוויזיה, טלוויזיה אינטראקטיבית, משחקים

אינטראקטיביים, בידור אינטראקטיבי ותוכניות אינטראקטיביות;
הפקת מצגות ואספקה של תחרויות, התמודדויות, משחקים,
חידונים, בידור באולפן ואירועים שבהם משתתף קהל; שרותי
מבחר תוכניות טלוויזיה אינטראקטיביות לצופים; אספקה של

בידור אינטראקטיבי, חדשות, פעילויות תרבותיות וספורט לצופי
טלוויזיה; בידור אינטראקטיבי, חינוך, ספורט ושירותי תרבות
לצופי טלוויזיה; שירותי מדריכי צפייה; שירותי מדריכי צפייה
המסייעלמוש הקבוע של השכרת תוכניות וסרטים; שירותי
הקלטת תוכניות טלוויזיה אוטומטיים שהתחיל על בסיס

הרגלי /העדפת צפיית לקוחות; בידור של וידאו לפי דרישה וליד
וידאו לפי דרישה, חינוך, ספורט ושירותי תרבות; אספקת

סרטים, וידאו ותוכניות טלוויזיה לצופים לפי דרישה וליד ווידאו
לפי דרישה; ספורט ושירותי תרבות; הימורים; משחק ושירותי
הימור; הימורים בהקפה, משחק, משחקי מזל, לוטו או שירותי
ריכוזי הימורים; הימורים בכרטיסי אשראי, משחק, משחקי מזל,
לוטו או שירותי ריכוז הימורים; ארגון וניהול תחנות לוטו; הימור
אלקטרני, משחק, משחקי מזל, לוטו או שירותי ריכוזי הימורים
המסופקים ע"י אמצעי האינטרנט, או ע"י רשת מחשב עולמית,
או און-ליין מרשת בסיס נתונים ממוחשבת, או ע"י טלפוניה
הכוללת טלפונים ניידים, או ע"י ערוצי טלוויזיה הכולל ערוץ
טלוויזיה המופץ ע"י לווין, או שידור טלוויזיה בין יבשתי או

כבלים; ארגון וניהול תחרויות למשחקי משחקי וידאו ושחקני
משחקי מחשב; שירותי תשלומים למשחקים; משחקים

אינטראקטיביים חבר לחבר ושירותי משחק; משחקי פוקר
אינטראקטיביים ומשחק הכוללים פורמט של שחקן בודד

ושחקנים מרובים; הצגה והפקה של תחרויות פוקר, טורנירים,
משחקים ומשחק; שירותי פרסום אלקטרוניים; סרטי ווידאו
ושירותי סרטים; מידע ושירותי ייעוץ הקשורים לשירותים

האמורים לעיל; אספקה של חדשות, עיניינים עכשוויים ומידע
על ספורט; חדשות, עניינים עכשוויים ושירותי אינפורמציה על
חינוך; מידע וייעוץ הקשורים לתוכניות טלוויזיה ורדיו, לחינוך,
ליצירה, בידור, מוסיקה וספורט; שירותי מידע וייעוץ הקשורים

לתוכניות טלוויזיה ורדיו, לחינוך, ליצירה, בידור, מוסיקה
וספורט, מסופקים און-ליין מבסיס נתונים במחשב או

מהאינטרנט או לטלפונים ניידים; שירותי אינפורמציה עובדתית
הקשורים לתוכניות טלוויזיה או רדיו, חדשות וספורט; שירותי
הדרכה; שירותי הכשרה; שירותי פנאי; שירותי ייעוץ הקשורים
לבידור; ארגון ועידות, סמינרים, סימפוזיונים או סדנאות; ארגון

תערוכות או פסטיבלים; שירותי משרדי כשרונות; שירותי
קולנוע; שירותי אולפני קולנוע; הפצה של תוכניות רדיו, תוכניות
טלוויזיה,  סרטים, סרטי קולנוע, סרטי וידו מוקלטות מראש,
חומרי אודיו ו/או ויזואל, קלטות וידאו מוקלטות מראש, די.וי.די
או תקליטורי וידאו מוקלטים מראש; הפקה של תוכניות רדיו,
תוכניות טלוויזיה, סרטים, סרטי קולנוע, סרטי וידאו מוקלטים
מראש, חומרי אודיו ו/או ויזואל, קלטות וידאו מוקלטות מראש,
די.וי.די. או תקליטורי וידאו מוקלטים מראש; עריכת תוכניות
רדיו, תוכניות טלוויזיה, סרטים, סרטי קולנוע, סרטי וידאו

מוקלטים מראש, חומרי אודיו ו/או ויזואל, סרטי וידאו מוקלטים
מראש, די.וי.די או תקליטורי וידאו מוקלטים מראש; לשכור,
להשכיר או להחכיר תוכניות רדיו, טלוויזיה, סרטים, סרטי

קולנוע, סרטי וידאו מוקלטים מראש, חומרי אודיו ו/או ויזואל,
קלטות וידאו מוקלטות מראש, די.וידי או תקליטורי וידאו
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sport; information and advisory services relating to 
television and radio programmes, to education, 
recreation, entertainment, music and to sport, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or to mobile telephones; factual information 
services relating to television and radio programmes, 
news and sport; instruction services; training 
services; leisure services; advisory services relating 
to entertainment; arranging conferences, seminars, 
symposiums or workshops; arranging exhibitions or 
festivals; booking agency services; cinema services; 
cinema studio services; distribution of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs; production of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs; editing of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs; hire, leasing or rental of 
radio programmes, television programmes, films, 
motion pictures, pre-recorded video tapes, audio 
and/or visual material, pre-recorded video cassettes, 
DVDs or pre-recorded video discs; exhibition of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs for entertainment, 
educational, sporting or cultural purposes; 
amusement park services with a theme of films, radio 
or television productions; organisation and 
management of amusement parks and theme parks; 
organisation of entertainment; preparation of radio 
programmes, television programmes, films, pre-
recorded video tapes, DVDs, audio and/or visual 
material, pre-recorded video cassettes, pre-recorded 
video discs or motion pictures for distribution for 
transmission or broadcast by any means; provision of 
radio programmes, television programmes, films, 
audio and/or visual material or motion pictures online 
(not downloadable); publication of printed media and 
recordings; digital imaging services; dubbing; video 
tape editing; entertainment; film production; rental of 
motion pictures; movie studios; providing movie 
theatres facilities; production of shows; video film 
tape production; rental of audio equipment; rental of 
lighting apparatus for theatrical sets or television 
studios; rental of motion pictures; rental of movie 
projectors and accessories; rental of radio 
equipment; rental of televisions and television 
equipment;; rental of video cameras; rental of video 
tapes; rental of video recorders; theatre productions; 
movie studio services; organising or hosting awards 
ceremonies; presentation of films; production of 
special effects for films; reservation services 
(included in this class) for sporting, scientific, political 
and cultural events; production of artwork for 
animated films; recording studio services; provision 
of video and audio content by sale and rental, 
whereby the consumer is entitled to single or multiple 
viewings of the media content via any form of 
playback device, all relating to entertainment, 
education, sports and culture; advising or providing 
information in relation to the foregoing; information

מוקלטים מראש; תערוכה של תוכניות רדיו, חומרי אודיו ו/או
ויזואל, קלטות וידא מוקלטות מראש, די.וי.די או תקליטורי וידאו
מוקלטים מראש לבידור, לחינוך, ספורט או למטרות תרבותיות;
שירותי פארק שעשועים עם נושא של הפקת סרטים, רדיו או
טלוויזיה; ארגון וניהול של פארקי שעשועים ופארקי נושאים;
ארגון של בידור; הכנה של תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה,

סרטים, סרטי וידאו מוקלטים מראש, די.וי.די, חומרים אודיו ו/או
ויזואל, קלטות וידאו מוקלטות מראש, תקליטורי וידאו מוקלטים
מראש או סרטי קולנוע להפצה להעברה או לשידור בכל אמצעי;
אספקה של תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, סרטים, חומר אודיו
ו/או ויזואלי או סרטי קולנוע און-ליין (לא להורדה); פרסום של
מדיה מודפסת ומוקלטת; שירותי צילום דיגיטלי; דיבוב; עריכת
סרטי וידאו; בידור; הפקת סרטים; השכרת סרטי קולנוע; אולפני

סרטים; אספקת מתקנים לאולמות קולנוע; הפקת מופעים;
הפקה של סרטי וידאו; השכרה של ציוד אודיו; השכרה של
התקני תאורה לסטים של תיאטרון או לאולפני טלוויזיה;

השכרה של סרטי קולנוע; השכרה של מקרני סרטים ואביזרים;
השכרה של ציוד רדיו; השכרה של טלויזיות וציוד טלוויזיה;

השכרה של מלמות וידאו; השכרה של סרטי וידאו; השכרה של
מקליטי וידאו; הפקות תיאטרון; שירותי אולפני סרטים; ארגון או
אירוח של טקסי פרסים; הצגת סרטים; הפקה של פעלולים
לסרטים; שירותי הזמנה (הכלולים בסוג זה) לספורט, למדע,
לאירועים פוליטיים ותרבותיים; אספקה של חומר אודיו ווידאו
ע"י מכירה או השכרה, שבאמצעותו הצרכן זכאי לצפייה בודדת
או מרובה של תוכן המדיה בעזרת כל צורה של מכשיר הקלטה,
הכל קשור לבידור, חינוך, ספורט ותרבות; ייעוץ או אספקת

אינפורמציה בקשר להנ"ל; אינפורמציה הקשורה לכל השירותים
האמורים לעיל המסופקים און-ליין מבסיס נתונים במחשב או

דרך האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.

י"ד אדר תש"ע - 5528/02/2010



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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: British Sky Broadcasting Group plc

Address: 6 Centaurs Business Park  , Grant Way, 
Isleworth, United Kingdom

Identification No.: 57653

(England and Wales Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

relating to all the aforementioned services provided 
on-line from a computer database or via the Internet; 
all included in class 41.

מוקלטים מראש; תערוכה של תוכניות רדיו, חומרי אודיו ו/או
ויזואל, קלטות וידא מוקלטות מראש, די.וי.די או תקליטורי וידאו
מוקלטים מראש לבידור, לחינוך, ספורט או למטרות תרבותיות;

י"ד אדר תש"ע - 5628/02/2010



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

,CHEEZY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PIZZA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Pizza Hut International, LLC

Address: Dallas, Texas, U.S.A.

Identification No.: 42366

(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

Pizza, pizza sauces, pizza pie crusts, and pizza 
dough; included in class 30.

פיצה,רטבי פיצה, בצק קרום של פיצה ובצק פיצה; הנכללים
בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209567 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 5728/02/2010



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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Tiraspol Wine and Cognac Distillery "KVINT"

Address: Tiraspol, 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

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); כולם נכללים בסוג33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209704 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 5828/02/2010



Computer game software; Computer educational 
software featuring a virtual universe for kids and their 
parents; Computer educational software featuring 
imaginary worlds and animals; Computer educational 
software featuring interaction of several children; 
Computer game software including mobile telephone 
and Internet game software; Computer educational 
software featuring a virtual universe for kids and their 
parents and including mobile telephone and Internet 
game software; Computer educational software 
featuring imaginary worlds and animals and including 
mobile telephone and Internet game software; 
Computer educational software featuring interaction 
of several children and including mobile telephone 
and Internet game software; downloadable software, 
namely, computer game and Internet game software; 
downloadable software, namely, computer 
educational software featuring a virtual universe for 
kids and their parents and Internet educational 
software featuring a virtual universe for kids and their 
parents; downloadable software, namely, computer 
educational software featuring imaginary worlds and 
animals and Internet educational software featuring 
imaginary worlds and animals; downloadable 
software, namely, computer educational software 
featuring interaction of several children and Internet 
educational software featuring interaction of several 
children; pre-recorded films, videotapes, audiotapes, 
audio records, cassettes, compact discs, CD-ROMs, 
DVDs, MP3s, MP4s all featuring recordings of 
children or adult in the field of virtual universe for kids 
and their parents or in the field of imaginary worlds 
and animals, TV movies, TV series about virtual 
universe for kids and their parents or in the field of 
imaginary worlds and animals or animation. 
downloadable media featuring in the nature of audio 
and video recordings featuring of children or adult 
audio in the field of virtual universe for kids and their 
parents or in the field of imaginary worlds and 
animals, TV movies, TV series about virtual universe 
for kids and their parents or in the field of imaginary 
worlds and animals or animation; all included in class 
9.

משחק מחשב; משחקי מחשב חינוכיים המציגים עולמות
וירטואליים עבור ילדים והוריהם; משחקי מחשב חינוכיים

המציגים עולמות ובעלי חיים דימיוניים; תוכנת מחשב חינוכית
המאפשרת אינטראקציה של יותר מילד אחד; משחק מחשב
הכוללת משחקי רשת וטלפונים ניידים; תוכנת מחשב חינוכית
המציגה עולמות וירטואליים לילדים והוריהם הכוללים תוכנות

לטלפונים ניידים ולמשחקי רשת; תוכנת מחשב חינוכית המציגה
עולמות וחיות דימיוניות וכוללים תוכנה למשחקי רשת וטלפונים
ניידים; תוכנת מחשב חינוכית הכוללת אינטראקציה בין מספר
ילדים וכוללת תוכנה למשחקי רשת וטלפונים ניידים; תוכנה

להורדה, כלומר, משחק מחשב ומשחק רשת; תוכנה להורדה,
כלומר, תוכנת מחשב חינוכית המציג עולמות וירטואליים לילדים

ולהוריהם; תוכנה להורדה, כלומר, תוכנת מחשב חינוכית
המציגה עולמות וחיות דימיוניות ותוכנה לאינטרנט; תוכנה

להורדה, כלומר, תוכנת מחשב חינוכית המאפשרת
אינטראקציה בין מספר ילדים ותוכנה לאינטרנט; סרטים

מוקלטים מראש, קלטות וידאו, קלטות אודיו, קסטות, דיסקים,
CD-ROM, DVD, MP3, MP4 אשר בכולם הקלטות של
ילדים או מבוגרים בתחום העולמות הוירטואליים לילדים
ולהוריהם או בתחום העולמות והחיות הדימיוניות, סרטי

טלויזיה, סדרות טלויזיה בתחום העולמות הוירטואליים לילדים
ולהוריהם או בתחום העולמות והחיות הדימיוניות. מדיה

להורדה בתחום העולמות הוירטואליים לילדים ולהוריהם או
בתחום העולמות והחיות הדימיוניות, סרטי טלויזיה, סדרות
טלויזיה בתחום עולמות וירטואליים לילדים ולהוריהם בתחום
העולמות והחיות הדימיוניות או אנימציה; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

שידוני
Shiddoni

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209709 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 5928/02/2010



Ownersבעלים

Name: SHIDONNI LTD שם: שידוני בע"מ

Address: 7 Openheimer Street, Rehovot, 76701, Israel כתובת :

Identification No.: 68037מספר זיהוי: 68037

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

י"ד אדר תש"ע - 6028/02/2010



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

HEDGE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FUND בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Dundee Corporation

Address: 1 Adelaide Street East 28th Floor, Toronto, 
Ontario, Canada

Identification No.: 68062

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

Insurance; Financial affairs; all included in class 36. ביטוח; עניינים פיננסיים; כולם נכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

DYNAMIC POWER HEDGE FUND

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209818 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 6128/02/2010



Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

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

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

האנגלי.

The certification mark, as used by authorized 
persons, certifies that applicant's requirements for 
safety, health, environment and security in the 
manufacture, handling, use and transport of chemical 
substances have been met by such authorized 
persons.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: American Chemistry Council, Inc.

Address: 1300 Wilson Boulevard  , Arlington, Virginia, 
U.S.A.

Identification No.: 68084

(New York 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

Integrated environmental management systems, 
namely, processes for controlling environmental, 
safety and health conditions in the manufacture, 
handling, use and transport of chemicals, and for 
controlling access to and security of chemicals and 
chemical holding facilities and information and 
information systems relating to chemicals; included in 
class 42.

מערכות ניהול סביבה משולבות, היינו, תהליכים לשליטה
בתנאי הסביבה, הבטיחות והבריאות בייצור, בטיפול, בשימוש

ובהעברת כימיקלים, ולשליטה בגישה אל ובביטחונם של
כימיקלים ומתקנים להחזקת כימיקלים ומידע ומערכות מידע

הקשורות לכימיקלים. כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

RC14001

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209917 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 6228/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Plastro Irrigation Systems Ltd. שם: פלסטרו מערכות השקיה בע"מ

Address: Kibbutz Gvat  , M.P. Haemekim, 30050, Israel כתובת : קיבוץ גבת  , ד.נ. העמקים, 30050, ישראל

Identification No.: 513539304מספר זיהוי: 513539304

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Associates, Patent 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

Irrigation devices of horticultural or for agricultural 
use, namely, equipment and apparatus for irrigation, 
including for spraying irrigation, sprinkling irrigation, 
and drip or trickle irrigation, namely, drip irrigation 
systems comprised of pipes, tubes, emitters; 
sprinklers; water flow control valves; pipe and line 
connectors, adapters and manifolds; emitters for 
emitting water in the form of a spry, jet, mist or drips; 
spray nozzles; standing pegs for sprinklers; parts and 
fittings for all the aforementioned goods; all included 
in class 11.

התקני השקיה של גננות או לשימוש חקלאי, דהיינו, ציוד
והתקנים להשקיה, לרבות להשקיה בריסוס, השקיה בהמטרה,

והשקיה בטפטוף, דהיינו, מערכות השקיה בטפטוף אשר
כוללות צינורות ופולטים; ממטירים; ווסתי בקרת זרימת מים;
צינורות ומחברי קו, מתאמים ומסעפים; פולטים להוצאת מים
בצורת ריסוס, סילון, ערפל או טיפות; פיות ריסוס; יתדות הצבה
לממטירים, חלקים ואביזרים לכל המוצרים הנ"ל; הנכללים כולם

בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210117 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 6328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Plastro Irrigation Systems Ltd. שם: פלסטרו מערכות השקיה בע"מ

Address: Kibbutz Gvat  , M.P. Haemekim, 30050, Israel כתובת : קיבוץ גבת  , ד.נ. העמקים, 30050, ישראל

Identification No.: 513539304מספר זיהוי: 513539304

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Associates, Patent 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

Irrigation hoses; tubes and pipes (non-metallic) of 
horticultural or for agricultural irrigation pusrpoes; drip 
irrigation lines; plastic conduit for irrigation; porous 
irrigation hoses; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 17.

צינורות השקייה (לא-מתכתיים) של גננות או למטרות השקייה
חקלאית; קווי השקיה בטפטוף; מובילים צינוריים מפלסטיק
להשקייה; צינורות השקייה מחלחלים; חלקים ואביזרים לכל

המוצרים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210118 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 6428/02/2010



European Community Trade Mark , 
15/01/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 15/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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;  Bleaching preparations and other 
substances for laundry use and dishwashing; laundry 
preparations for dry cleaners; dishwashing 
preparations; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; rinse agents; polishing preparations for 
kitchen and glassware; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; carpet cleaners; all 
aforementioned goods with or without a disinfective 
component; drain and sink cleaning preparations; 
limescale removers, rust removers, cleaning 
preparations which prevent the build-up of stains and 
limescale; perfuming preparations for the 
atmosphere; essential oils; cloths, wipes, tissues and 
sponges impregnated with cleaning preparations, 
polishing preparations, detergent or disinfectant for 
cleaning; hand washes; toiletries; talcum powder; 
skin care preparations; barrier preparations for the 
skin; shaving preparations; deodorants for personal 
use; dentifrices, mouthwashes; all included in class 
3.

חומרי ניקוי; סבונים; עמילן המשמש לכביסה; כחול לכביסה;
תכשירים לכביסה; תכשירים לכביסה לשימוש בניקוי יבש; מנקי
שטיחים; שמפו;  תכשירים להסרת אבנית ולהלבנה לשימוש
במשק הבית; מרככי בדים, תוספים לכביסה; תכשירים להסרת
כתמים; תכשירים להלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה
ועבור מדיחי כלים; תכשירים לכביסה לשימוש בניקוי יבש;
תכשירים למדיחי כלים; מנקה, מרענן ומבשם למדיח כלים;

חומרי שטיפה; תכשירי הברקה למטבח ולכלי זכוכית; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; מנקי שטיחים; כל הטובין

הנאמרים מכילים או לא מכילים מרכיב חיטוי; תכשירי ניקוי
לביוב ולכיור; מסירי אבנית, מסירי חלודה, תכשירים לניקוי

המונעים הצטברות של כתמים ואבנית; חומרי ניקוי; תכשירים
לשימוש בכביסה; סבונים; תכשירי בישום אוויר; שמנים

אתריים; בדים, מגבונים, ממחטות וספוגים המכילים תכשירי
ניקוי, תכשירי הברקה, חומרי ניקוי או תכשירי חיטוי המשמשים
לניקוי; תכשירים לרחיצת ידיים; תכשירי טואלטיקה; אבקת
טלק; תכשירים לטיפול בעור; תכשירים להגנה על העור;

תכשירי גילוח; דאודורנטים לשימוש אישי; משחות שיניים, מי
פה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

OUR HOME OUR PLANET

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210167 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 6528/02/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser N.V.

Address: Siriusdreef 14  , Hoofddorp, 2132, The 
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

י"ד אדר תש"ע - 6628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination TV7 separately, but 
in the combination of the mark.

TV7 רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Lighthouse Network Ltd Oy

Address: Vilhovuorenkatu 11D  , Helsinki, Finland

Identification No.: 68160

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

Magazines and printed matter; included in class 16. כתבי עת ודברי דפוס; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210193 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 6728/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CONTINUOUS ,PROTECTION בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Sunscreen and sunblock preparations, namely, 
lotions, sprays and topical skin applications; all 
included in class 3.

תכשירי סינון קרינה וקרם הגנה, שהם תחליבים, תרסיסים
ומשחות מקומיות לעור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

AVEENO CONTINUOUS PROTECTION

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210208 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 6828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yehoshua (Shuki) Zikri שם: יהושע (שוקי) זקרי

Address: כתובת : רחוב הירקון 114  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 16536476מספר זיהוי: 16536476

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren - Ben-Noon, Tenenboim & Co.

Address: 3 Hayezira St. Sh.a.p. Building, Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: אורן - בן-נון, טננבוים ושות'

כתובת : היצירה 3 בית ש.א.פ., רמת גן, 52521, ישראל

Combs and hair brushes, included in class 21. מסרקים ומברשות שיער, הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210299 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 6928/02/2010



Switzerland , 23/10/2007 שוויץ , 23/10/2007

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
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

Injection devices; all included in class 10. התקנים להזרקה; הנכללים בכולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

REBASSIST

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210303 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 7028/02/2010



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

PLAYING רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CARDS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Naipes Heraclio Fournier, S.A.

Address: Legutiano, Alava, Spain

Identification No.: 50977

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

Playing cards; all included in class 28. קלפי משחק; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210402 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 7128/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words POKER, JUMBO and 
INDEX but in the combination of the mark.

,POKER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JUMBO ו-INDEX, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Naipes Heraclio Fournier, S.A.

Address: Legutiano, Alava, Spain

Identification No.: 50977

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

Playing cards; al included in class 28. קלפי משחק; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210403 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 7228/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word SMS and the combinations
CO.IL, SIMPLE SMS and להגיד את זה פשוט, but in the
combination of the mark.

SMS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצירופים CO.IL, SIMPLE SMS ו-להגיד את זה פשוט, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Dream 4 U Ltd. שם: דרים פור יו בע"מ

Address: 3 Herzel Street  , Hadera, 38362, Israel כתובת : רחוב הרצל 53  , חדרה, 38362, ישראל

Identification No.: 513815290מספר זיהוי: 513815290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, Tel Aviv, 61297, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, בנין 19, תל אביב,
61297, ישראל

Advertising and commerce by means of a 
computerised system for sending SMSs, including 
MMS and WAP messages, to individuals or groups 
from a computer and/or mobile and/or fixed line 
phone to a computer and/or mobile or fixed line 
phone; all included in class 35.

פרסומת ומסחר באמצעות מערכת ממוחשבת למשלוח
WAP והודעות MMS הודעות ,SMS מסרונים לרבות הודעות
ליחידים או לקבוצות מהמחשב ו/או ממכשיר טלפון נייד ו/או

נייח למחשב ו/או לטלפון נייד או נייח; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210520 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 7328/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word SMS and the combinations
CO.IL, SIMPLE SMS and להגיד את זה פשוט, but in the
combination of the mark.

SMS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצירופים CO.IL, SIMPLE SMS ו-להגיד את זה פשוט, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Dream 4 U Ltd. שם: דרים פור יו בע"מ

Address: 3 Herzel Street  , Hadera, 38362, Israel כתובת : רחוב הרצל 53  , חדרה, 38362, ישראל

Identification No.: 513815290מספר זיהוי: 513815290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, Tel Aviv, 61297, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, בנין 19, תל אביב,
61297, ישראל

Communicating by means of a computerised system 
for sending SMSs, including MMS and WAP 
messages, to individuals or groups from a computer 
and/or mobile and/or fixed line phone to a computer 
and/or mobile or fixed line phone; all included in class 
38.

ניהול תקשורת באמצעות מערכת ממוחשבת למשלוח מסרונים
לרבות הודעות SMS, הודעות MMS והודעות WAP ליחידים
או לקבוצות מהמחשב ו/או ממכשיר טלפון נייד ו/או נייח למחשב

ו/או לטלפון נייד או נייח; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210521 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 7428/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the number 300 and the letter C 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 300 ובאות
C בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Automobiles and structural parts thereof; included in 
class 12.

כלי רכב וחלקי מבנה שלהם; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

IS300C

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210598 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 7528/02/2010



Dated 22/04/2008 (Section 16) מיום 22/04/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 6850788

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
6850788

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

The mark is limited to the colors blue, grey and white 
as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, אפור ולבן הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words  DELICATE, WHITE and 
the tooth design separately, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DELICATE, WHITE ובדמות השן, בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Preparations for the care and hygiene of the mouth, 
teeth, throat, gums and buccal cavity, rinsing 
preparations to prevent tartar and caries, tooth 
cleaning preparations, tooth care preparations, 
toothpastes, mouth washes, mouth sprays, tooth 
gels, fluor gels, fluor mouth washes, cleansing 
powders, tartar colouring tablets; all included in class 
3.

תכשירים לטיפול והיגיינה של הפה, השיניים, הגרון, החניכיים
וחלל הפה, תכשירי שטיפה למניעת אבן שן ועששת, תכשירים
לניקוי השן, תכשירים לטיפול בשן, משחות שיניים, נוזלים
לשטיפות פה, תרסיסי פה, ג'ל לשיניים, ג'ל פלואור, נוזלי
פלואור לשטיפת פה, אבקות ניקוי, גלולות צביעת אבן שן;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210740 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 7628/02/2010



Owners

Name: Procter & Gamble business Services Canada 
Company

Address: Halifax, Nova Scotia, Canada

Identification No.: 66420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ד אדר תש"ע - 7728/02/2010



Dated 22/04/2008 (Section 16) מיום 22/04/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 6850788

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
6850788

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DELICATE, WHITE and 
the tooth design separately, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DELICATE, WHITE ובדמות השן בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

The mark is limited to the colors blue, grey and white 
as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, אפור, לבן הנראים בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Toothbrushes; electrical toothbrushes; materials 
prepared for brush making; ultrasonic cleansing 
devices for dental prostheses; non-electrical 
instruments and material included in class 21, all for 
cleaning purposes; parts and fitting included in class 
21 for the aforesaid goods; brushes; holders and 
dispensers; all included in class 21.

מברשות שיניים; מברשות שיניים חשמליות; חומרים המוכנים
לצורך ייצור מברשות; מתקנים לניקוי אולטרה-סוני של שתלים
דנטליים; כלים וחומרים לא-חשמליים הנכללים בסוג 21, כולם

לצורכי ניקוי;  חלקים ומתאמים הנכללים בסוג 21 עבור
הסחורות הנ"ל; מברשות; מאחזים וכלי אחסון; הנכללים כולם

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210741 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 7828/02/2010



Owners

Name: Procter & Gamble business Services Canada 
Company

Address: Halifax, Nova Scotia, Canada

Identification No.: 66420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ד אדר תש"ע - 7928/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים הכל
ובזול, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: SHUFERSAL LTD. שם: שופרסל בע"מ

Address: 30 Shmutkin Street  , Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב שמוטקין 30  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520022732מספר זיהוי: 520022732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

Address: Migdal Hateumim 2 35 Jabotinsky Street, 
Ramat Gan, 52511, Israel

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

כתובת : מגדל התאומים 2 רחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן,
52511, ישראל

Retail and wholesale marketing; shops, 
supermarkets, department stores; chains of shops, 
supermarkets and department stores; management 
and operation of shops, supermarkets, department 
stores, chains of shops, supermarkets and 
department stores; all included in class 35.

שיווק קמעונאי וסיטונאי; חנויות, מרכולים, חנויות כלבו; רשתות
חנויות, מרכולים וחנויות כלבו;ניהול והפעלה של חנויות,

מרכולים, חנויות כלבו,רשתות חנויות, מרכולים, חנויות כלבו;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210887 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8028/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים הכל
ובזול, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: SHUFERSAL LTD. שם: שופרסל בע"מ

Address: 30 Shmutkin Street  , Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב שמוטקין 30  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520022732מספר זיהוי: 520022732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

Address: Migdal Hateumim 2 35 Jabotinsky Street, 
Ramat Gan, 52511, Israel

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

כתובת : מגדל התאומים 2 רחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן,
52511, ישראל

Retail and wholesale marketing; shops, 
supermarkets, department stores; chains of shops, 
supermarkets and department stores; management 
and operation of shops, supermarkets, department 
stores, chains of shops, supermarkets and 
department stores; all included in class 35.

שיווק קמעונאי וסיטונאי; חנויות, מרכולים, חנויות כלבו; רשתות
חנויות, מרכולים וחנויות כלבו;ניהול והפעלה של חנויות,

מרכולים, חנויות כלבו,רשתות חנויות, מרכולים, חנויות כלבו;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210888 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8128/02/2010



Dated 30/04/2008 (Section 16) מיום 30/04/2008 (סעיף 16)

U.S.A. No. 77462447 ארה"ב מספר: 77462447

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: The Clorox Pet Products Company

Address: 1221 Broadway  , Oakland, California, 94612, 
U.S.A.

Identification No.: 68352

(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

Animal litter; all included in class 31. מצע לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

EVER CLEAN

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210922 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8228/02/2010



Ownersבעלים

Name: Dan Mizrahi שם: דן מזרחי

Address: 5 Kfar Giladi St.  , Tel Aviv, Israel כתובת : כפר גלעדי 5  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 56733728מספר זיהוי: 56733728

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

Nail manicure products, including scissors, nail 
clippers, nail file, nail pinches and nail polishers; not 
including razors, razor blades, depilation appliances, 
electric or non electric; included in class 8.

מוצרי מניקור, לרבות מספריים, קליפים, פצירה,  מצבט, משייף
ציפורניים; למעט סכיני גילוח, סכיני להבים, מכשירים להסרת

שיער, חשמליים או שאינם חשמליים; הנכללים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210930 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8328/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words TURKEY GUIDE and
but in the combination of ,אמרת תיירות אמרת טורקיה
the mark.

TURKEY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GUIDE ו-אמרת תיירות אמרת טורקיה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: צבי נוימן

כתובת : רחוב תרצה 13  , רמת גן, ישראל

מספר זיהוי: 22207286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nissim Navaro, Adv.

Address: 104 Bialik Street  , Ramat Gan, Israel

שם: ניסים נברו, עו|"ד

כתובת : רחוב ביאליק 104  , רמת גן, ישראל

Tourism services and related services, all  in relation 
to Turkey; all included in class 39.

שירותי תיירות ושירותים נלווים להם, כולם ביחס לטורקיה;
הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211041 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8428/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אבן לבנה,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: אבן לבנה 2003 א.מ. בע"מ

כתובת : רחוב בודנהיימר 38  , תל אביב, 62008, ישראל

מספר זיהוי: 513480095

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yuval Etzioni, Adv.

Address: 38 Bodenheimer Street  , Tel Aviv, 62008, 
Israel

שם: יובל עציוני, עו"ד

כתובת : רחוב בודנהיימר 38  , תל אביב, 62008, ישראל

Importing and marketing of various stone products, 
garden products (stone statues, stone benches and 
stone tables), bathrooms (bath, sink, stone flooring 
and Jacuzzi) and stairs; all included in class 35.

יבוא ושיווק של מוצרי אבן, מוצרי גן (פסלי אבן, ספסלים מאבן
ושולחנות אבן), חדרי אמבט (אמבטיות, כיורים, ריצוף אבן

וג'קוזי) ומדרגות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211051 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8528/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words INVESTMENT 
MANAGEMENT, REAL ESTATE EXPERIENCE and 
INVESTMENT EXPERTISE, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INVESTMENT MANAGEMENT, REAL ESTATE
EXPERIENCE ו-INVESTMENT EXPERTISE, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Jones Lang LaSalle IP, Inc.

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

Identification No.: 45505

(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

Advice relating to investments in real estate, real 
estate related assets, and securities backed by real 
estate or real estate related assets, investment 
management relating to investments in real estate, 
real estate related assets, and securities backed by 
real estate, interests in real estate, or real estate 
related assets, managing mutual funds, real estate 
investment trusts (REITS), and other funds 
comprised of real estate, real estate related assets, 
or securities backed by or real estate, interests in real 
estate, or real estate related assets, all included in 
class 36.

ייעוץ בעניין השקעות בנדל"ן,נכסים הקשורים בנדל"ן, ובטחונות
מגובים על ידי נדל"ן או נכסים הקשורים בנדל"ן, ניהול השקעות
הקשורות בהשקעות בנדל"ן, נכסים הקשורים בנדל"ן,ובטחונות

מגובים על ידי נדל"ן, חלקים בנדל"ן, או בנכסים הקשורים
לנדל"ן, ניהול קרנות הדדיות,  השקעות ביטחון בנדל"ן
( REITS), ועוד קרנות הכוללות נדל"ן, נכסים הקשורים

בנדל"ן, או בטחונות מגובים על ידי  או נדל"ן,  זכויות בנדל"ן, או
נכסים הקשורים בנדל"ן, הכל כלול בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT REAL ESTATE EXPERIENCE. INVESTMENT EXPERTISE

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211130 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8628/02/2010



Owners

Name: Panasonic Corporation

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

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; medicines; preparations for degradation 
and removal of calcium attached to sensors of water 
purifiers, mainly consisting of citric acid; chemical 
preparations for medical purposes; depuratives; 
detergents for medical purposes; sterilizing 
preparations; calcium supplements for water 
purifiers; all included in class 5.

תכשירים סניטאריים לשימושים רפואיים; חומרים דיאטטיים
המותאמים לשימוש רפואי, מזון עבור תינוקות; אספלניות,

חומרים עבור חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה המשמשת
לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים עבור השמדת רמשים;
קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; תרופות; תכשירים עבור דיכוי
וסילוק של קלציום הנצמד לחיישנים של מטהרי מים, בעיקר

כוללים חומצת לימון; תכשירים כימיים למטרות רפואיות; צמחי
מרפא אלטרנטיביים; דטרגנטים לשימושים רפואיים; תכשירי
סטריליזציה; תוספי קלציום עבור מטהרי מים; כולם כלולים

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211183 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8728/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words GLOBAL MS NURSE 
JOURNAL, but in the combination of the mark.

GLOBAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MS NURSE JOURNAL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Address: Trade Mark Department, P.O.B. 3190, Petach 
Tikva, 49131, Israel

שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

כתובת : מחלקת סימני המסחר, ת.ד.3190, פתח תקוה, 49131,
ישראל

Journal exclusively targeted at multiple sclerosis 
(MS) specialist nurses; included in class 16.

עיתון המכוון באופן בלעדי לאחיות מומחיות בטרשת נפוצה;
הנכלל בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211317 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words GLOBAL MS NURSE 
JOURNAL, but in the combination of the mark.

GLOBAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MS NURSE JOURNAL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Address: Trade Mark Department, P.O.B. 3190, Petach 
Tikva, 49131, Israel

שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

כתובת : מחלקת סימני המסחר, ת.ד.3190, פתח תקוה, 49131,
ישראל

Journal exclusively targeted at multiple sclerosis 
(MS) specialist nurses; included in class 16.

עיתון המכוון באופן בלעדי לאחיות מומחיות בטרשת נפוצה;
הנכלל בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211318 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 8928/02/2010



Dated 07/01/2002 (Section 16) מיום 07/01/2002 (סעיף 16)

Philippines No. 42002000144 איים הפיליפינים מספר: 42002000144

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

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

,MAXI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PEEL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SPLASH CORPORATION

Address: Novaliches, Quezon City, Metro Manila, 
Philippines

Identification No.: 63933

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Cosmetic products included in class 3. מוצרי קוסמטיקה הכלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211332 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9028/02/2010



Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 1842מספר זיהוי: 1842

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

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

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

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

Scientific and industrial research; standardization; 
quality assurance; supervision of work procedures; 
all included in class 42.

מחקר מדעי ותעשייתי; תקינה; הבטחת איכות ופיקוח על נהלי
עבודה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211346 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9128/02/2010



Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 1842מספר זיהוי: 1842

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

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

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

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

Scientific and industrial research; standardization; 
quality assurance; supervision of work procedures; 
all included in class 42.

מחקר מדעי ותעשייתי; תקינה; הבטחת איכות ופיקוח על נהלי
עבודה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211347 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9228/02/2010



U.S.A. , 15/12/2007 ארה"ב , 15/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Publishing services; information services relating to 
education, entertainment, training, publishing, 
sporting and cultural activities; providing online 
encyclopedia and dictionary information, all for 
educational, recreational, entertainment or cultural 
purposes; education and entertainment services; all 
included in class 41.

שירותי הוצאה לאור; שירותי מידע המתייחסים לחינוך, בידור,
הדרכה, הוצאה לאור, פעילויות ספורט ותרבות; אספקת

אנציקלופדיה ומילון מקוונים, הכל לצרכי חינוך, פנאי, בידור או
תרבות; שירותי חינוך ובידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

KNOL

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211387 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9328/02/2010



Ownersבעלים

Name: SMICHOT MORAN M.D. LTD. שם: שמיכות מורן מ.ד. בע"מ

Address: Kfar Saba, Israel כתובת : כפר סבא, ישראל

Identification No.: 512240912מספר זיהוי: 512240912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Segal & Segal & Co., Advs.

Address: 47 Weizman Street  , Kfar Saba, Israel

שם: סג"ל את סג"ל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 47  , כפר סבא, ישראל

Bed linen. כלי מיטה.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211453 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Beiersdorf AG

Address: Hamburg, Germany

Identification No.: 10001

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

Soaps, perfumery, essential oils, included in Class 3. סבונים, בשמים, שמנים אתריים, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

HAPPY TIME

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211645 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9528/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Discovery Holdings Limited

Address: 155 West Street  , Sandton, Gauteng, Republic 
of South Africa

Identification No.: 68512

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

Incentive loyalty programmes, including rewards or 
bonuses for healthy lifestyle choices;  administration 
and management of incentive/reward based 
programmes, and other promotional schemes; 
administration and management of health insurance 
plans and medical savings accounts; administration 
and management of healthcare costs; promoting the 
sale of goods and services of others by awarding 
points or rewards for purchases, membership or 
participation; administration and management of 
employee health and wellness programmes and of 
employee benefit programmes; included in class 35.

Incentive loyalty) תוכניות נאמנות מתמרצות
programmes), הכוללות תגמולים או בונוסים על בחירות
סגנון-חיים בריא. אדמניסטרציית וניהול תוכניות מבוססות

תמריצים/תגמולים, ותוכניות קידומיות אחרות. אדמיניסטרציית
וניהול תוכניות ביטוח בריאות וחשבונות חיסכון רפואיים.

אדמיניסטרציית וניהול עלויות הקשורות בבריאות. קידום מכירת
טובין ושירותים של אחרים על-ידי הענקת נקודות או תגמולים
על רכישות, חברות או השתתפות. אדמיניסטרצייה וניהול של
תוכניות בריאות ורווחה לעובדים ושל תוכניות רווח לעובדים.

כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211652 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9628/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Discovery Holdings Limited

Address: 155 West Street  , Sandton, Gauteng, Republic 
of South Africa

Identification No.: 68512

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

Providing information in the fields of health, fitness, 
nutrition, health care and medical care, including via 
a global computer network; health care and wellness 
programmes; included in class 44.

אספקת מידע בתחומי הבריאות, כושר, תזונה, בריאות
(health care) ורפואה (medical care), כולל באמצעות רשת
מחשבים גלובלית. תוכניות בריאות וחוסן (wellness). כלול

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211654 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9728/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Kenneth Cole Productions (LIC), Inc.

Address: 4th Floor, Centerville House P.O. Box SS-6229, 
Nas, 2nd Terrace West, Centreville, Bahamas

Identification No.: 68524

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

Perfume, eau de cologne, eau de toilette; skin and 
body care products, namely, lotions, milks, creams, 
oils, and gels for the face and body; personal care 
products, namely, body powders, soaps for the 
human body, shower gel, bubble bath, hair shampoo, 
hair conditioner, deodorants; shaving creams, 
shaving soaps, shaving sticks, pre- and after-shaving 
lotions; included in class 3.

בושם, מי קולון, מי בושם; תכשירים לטיפוח הגוף והעור, היינו,
תרחיצים, תחליבים, קרמים, שמנים, וג'לים לפנים ולגוף;

מוצרים לטיפוח אישי, היינו, אבקות לגוף, סבונים לגוף האדם,
ג'ל רחצה, קצף לאמבט, שמפו לשיער, מרכך לשיער,

דאודורנטים; קרמים לגילוח, סבונים לגילוח, מקלות לגילוח,
תחליבים לשימוש לפני ואחרי גילוח; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

LE TIGRE

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211702 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9828/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Kenneth Cole Productions (LIC), Inc.

Address: 4th Floor, Centerville House P.O. Box SS-6229, 
Nas, 2nd Terrace West, Centreville, Bahamas

Identification No.: 68524

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

Perfume, eau de cologne, eau de toilette; skin and 
body care products, namely, lotions, milks, creams, 
oils, and gels for the face and body; personal care 
products, namely, body powders, soaps for the 
human body, shower gel, bubble bath, hair shampoo, 
hair conditioner, deodorants; shaving creams, 
shaving soaps, shaving sticks, pre- and after-shaving 
lotions; included in class 3.

בושם, מי קולון, מי בושם; תכשירים לטיפוח הגוף והעור, היינו,
תרחיצים, תחליבים, קרמים, שמנים, וג'לים לפנים ולגוף;

מוצרים לטיפוח אישי, היינו, אבקות לגוף, סבונים לגוף האדם,
ג'ל רחצה, קצף לאמבט, שמפו לשיער, מרכך לשיער,

דאודורנטים; קרמים לגילוח, סבונים לגילוח, מקלות לגילוח,
תחליבים לשימוש לפני ואחרי גילוח; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211703 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 9928/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Kenneth Cole Productions (LIC), Inc.

Address: 4th Floor, Centerville House P.O. Box SS-6229, 
Nas, 2nd Terrace West, Centreville, Bahamas

Identification No.: 68524

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

Eyeglasses, sunglasses, magnifiers, frames, lenses; 
eyewear accessories; cases and chains; included in 
class 9.

משקפיים, משקפי שמש,עדשות מגדילות, מסגרות,
עדשות,אביזרי משקפיים, נרתיקים ושרשרות; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

LE TIGRE

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211704 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 10028/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Retail store, catalog and internet sales and services 
for: perfume, eau de cologne, eau de toilette; skin 
and body care products; personal care products; 
shampoo; deodorants; shaving creams, shaving 
soaps, shaving sticks, pre- and after-shaving lotions; 
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; eyeglasses, sunglasses, magnifiers, frames, 
lenses; eyewear accessories; cases and chains; key 
chains; money clips; precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, 
not included in other classes; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments; 
luggage, luggage straps; briefcases, portfolios, 
attache cases, handbags, pocketbooks, leather and 
fabric evening bags, clutches, tote bags, athletic 
bags, duffel bags, beach bags, shoe bags, diaper 
bags, cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold 
empty, school bags, knapsacks, waist packs, 
umbrellas; wallets, billfolds, business card cases, 
credit card cases, key cases, change purses; Leather 
and imitations of leather, and goods made of these 
materials; trunks and traveling bags; umbrellas; 
Clothing, footwear, headgear; all included in class 35.

חנות קמעונאית, מכירות אינטרנט וקטלוגים ושירותים עבור:
בושם, מי קולון, מי בושם. מוצרים לטיפוח  העור והגוף. מוצרים
לטיפוח אישי. שמפו. דאודורנט. קרמים לגילוח, סבונים לגילוח,
מקלות לגילוח, תחליבים לשימוש לפני ואחרי גילוח. סבונים.
פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער.
משקפיים, משקפי שמש, מכשירי הגדלה, מסגרות, עדשות.

אביזרים למוצרי ראיה. נרתיקים ושרשראות. מחזיקי מפתחות.
אטבים לכסף. מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין ממתכות יקרות
או המצופים בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים. תכשיטים,
אבני חן יקרות. התקנים מוני שעות ומוני זמן (הורולוגיים
וכרונולוגיים). מטענים, רצועות למטענים. תיקי מסמכים,

תלקיטים, תיקי נספחים, תיקי יד, ארנקים, תיקי ערב מעור ובד,
תיקי אחיזה, תיקי נשיאה, תיקי ספורט, קיטבגים, תיקי חוף,
תיקי נעליים, תיקי חיתולים, תיקי קוסמטיקה הנמכרים ריקים,
תיקי תמרוקים הנמכרים ריקים, ילקוטים,  תרמילי גב, תיקים
למותן, מטריות. ארנקים, ארנקים לשטרות, נרתיקים לכרטיסי
ביקור, נרתיקים לכרטיסי אשראי, נרתיקים למפתחות, נרתיקים
לכסף קטן. עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלה.
מזוודות ותיקי נסיעות. מטריות. ביגוד, נעליים, כיסויי ראש.

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

LE TIGRE

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211710 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 10128/02/2010



Owners

Name: Kenneth Cole Productions (LIC), Inc.

Address: 4th Floor, Centerville House P.O. Box SS-6229, 
Nas, 2nd Terrace West, Centreville, Bahamas

Identification No.: 68524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 10228/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Kenneth Cole Productions (LIC), Inc.

Address: 4th Floor, Centerville House P.O. Box SS-6229, 
Nas, 2nd Terrace West, Centreville, Bahamas

Identification No.: 68524

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

Eyeglasses, sunglasses, magnifiers, frames, lenses; 
eyewear accessories; cases and chains; included in 
class 9.

משקפיים, משקפי שמש,עדשות מגדילות, מסגרות,
עדשות,אביזרי משקפיים, נרתיקים ושרשרות; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211712 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 10328/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Retail store, catalog and internet sales and services 
for: perfume, eau de cologne, eau de toilette; skin 
and body care products; personal care products; 
shampoo; deodorants; shaving creams, shaving 
soaps, shaving sticks, pre- and after-shaving lotions; 
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; eyeglasses, sunglasses, magnifiers, frames, 
lenses; eyewear accessories; cases and chains; key 
chains; money clips; precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, 
not included in other classes; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments; 
luggage, luggage straps; briefcases, portfolios, 
attache cases, handbags, pocketbooks, leather and 
fabric evening bags, clutches, tote bags, athletic 
bags, duffel bags, beach bags, shoe bags, diaper 
bags, cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold 
empty, school bags, knapsacks, waist packs, 
umbrellas; wallets, billfolds, business card cases, 
credit card cases, key cases, change purses; Leather 
and imitations of leather, and goods made of these 
materials; trunks and traveling bags; umbrellas; 
Clothing, footwear, headgear; included in class 35.

חנות קמעונאית, מכירות אינטרנט וקטלוגים ושירותים עבור:
בושם, מי קולון, מי בושם. מוצרים לטיפוח  העור והגוף. מוצרים
לטיפוח אישי. שמפו. דאודורנט. קרמים לגילוח, סבונים לגילוח,
מקלות לגילוח, תחליבים לשימוש לפני ואחרי גילוח. סבונים.
פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער.
משקפיים, משקפי שמש, מכשירי הגדלה, מסגרות, עדשות.

אביזרים למוצרי ראיה. נרתיקים ושרשראות. מחזיקי מפתחות.
אטבים לכסף. מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין ממתכות יקרות
או המצופים בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים. תכשיטים,
אבני חן יקרות. התקנים מוני שעות ומוני זמן (הורולוגיים
וכרונולוגיים). מטענים, רצועות למטענים. תיקי מסמכים,

תלקיטים, תיקי נספחים, תיקי יד, ארנקים, תיקי ערב מעור ובד,
תיקי אחיזה, תיקי נשיאה, תיקי ספורט, קיטבגים, תיקי חוף,
תיקי נעליים, תיקי חיתולים, תיקי קוסמטיקה הנמכרים ריקים,
תיקי תמרוקים הנמכרים ריקים, ילקוטים,  תרמילי גב, תיקים
למותן, מטריות. ארנקים, ארנקים לשטרות, נרתיקים לכרטיסי
ביקור, נרתיקים לכרטיסי אשראי, נרתיקים למפתחות, נרתיקים
לכסף קטן. עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלה.
מזוודות ותיקי נסיעות. מטריות. ביגוד, נעליים, כיסויי ראש.

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211716 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 10428/02/2010



Owners

Name: Kenneth Cole Productions (LIC), Inc.

Address: 4th Floor, Centerville House P.O. Box SS-6229, 
Nas, 2nd Terrace West, Centreville, Bahamas

Identification No.: 68524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 10528/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים נר, ציון
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: PALACE INDUSTRIES (P.I.) LTD. שם: פאלאס תעשיות (פי.איי.) בע"מ

Address: 15 Hahoresh Street  , Beer Sheva, 84874, Israel כתובת : כחוב החורש 15  , באר שבע, 84874, ישראל

Identification No.: 520039835מספר זיהוי: 520039835

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pelles, Moser, Sherman & Co., Adv.

Address: Ayalet Bituach Building 12 Abba Hillel Rd., 
Ramat Gan, 52506, Israel

שם: פלס, מוזר, שרמן ושות', עו"ד

כתובת : בית  איילון ביטוח אבא הלל 12, רמת גן, 52506,
ישראל

Candles and wicks for illumination; all included in 
class 4.

נרות ופתילות לתאורה; הנכללים בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211744 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 10628/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

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

Identification No.: 52

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

All the goods included in class 21 including 
interdental brushes; included in class 21.

כל המוצרים הכלולים בסוג 21הכולל מברשות בין השיניים;
הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

TRI-PROXI

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211850 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 10728/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Molnlycke Health Care AB

Address: Goteborg, Sweden

Identification No.: 44964

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

Plasters, gauze and bandages for dressings; cotton 
tissues; adhesives for bandages for skin wounds; 
adhesive strips; plastic foils used as covering 
material for dressing and compressed for skin 
wounds made of natural synthetic fiber; included in 
class 5.

פלסטרים, גאזות ותחבושות לחבישה; אריגי כותנה; אגדים
מידבקים עבור תחבושות לפציעות בעור; רצועות מידבקות;
רדידי פלסטיק המשמשים כחומר-כיסוי לחבישה ורטיות

לפציעות בעור העשויות מסיב סינתטי טבעי; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MEPITEL

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211901 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 10828/02/2010



Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 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

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעת מחלות הלב וכלי הדם,
הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211909 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 10928/02/2010



Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 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

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעת מחלות הלב וכלי הדם, הכלולים
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211910 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11028/02/2010



Germany , 17/12/2007 גרמניה , 17/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: BRITA GmbH

Address: Heinrich-Hertz-Strasse 4  , Taunusstein, 
Germany

Identification No.: 44661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Blending apparatus as mixing valve and control valve 
constructed as part of water processing apparatus 
with or without water filters; water treatment 
apparatus as far as included in this class with or 
without blending apparatus constructed as mixing 
valve and control valve; blending apparatus 
constructed as mixing valve and control valve as far 
as included in this class, as part of water processing 
apparatus with or without enrichment unit especially 
for the admixture of flavouring additives and 
ingredients for coffee machines and espresso 
machines, hot drink dispensers and cold drink 
dispensers, combination steamers and ovens; all 
included in class 11.

מתקנים לערבוב כשסתומי ערבוב ושסתומי בקרה המורכבים
כחלק ממכשירי הכנת מים עם או בלי מסנני מים; מתקנים

לטיפול במים ככל שנכללים בסוג זה עם או בלי מכשירי ערבוב
המורכבים כשסתומי ערבוב ושסתומי בקרה; מכשירי ערבוב

המורכבים כשסתומי ערבוב ושסתומי בקרה ככל שנכללים בסוג
זה, כחלק ממתקני עיבוד מים עם או בלי יחידת העשרה בייחוד

לתערובת של תוספי טען ומרכיבים למכונות קפה ומכונות
אספרסו, מנפקי משקאות חמים ומנפיקי משקאות קרים, סירי

לחץ משולבים ותנורים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

INTELLIBYPASS

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211931 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11128/02/2010



Owners

Name: ALLUFLON S.P.A.

Address: Pesaro, Italy

Identification No.: 16079

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Wooden or plastic handles for pots and pans; all 
included in class 20.

ידיות מעץ או פלסטיק לסירים ומחבתות; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212006 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11228/02/2010



Owners

Name: ALLUFLON S.P.A.

Address: Pesaro, Italy

Identification No.: 16079

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Pots and pans, handles for pots and pans, sets of 
saucepans; all included in class 21.

סירים ומחבתות, ידיות לסירים ומחבתות, סטים של קלחות;
הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212007 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11328/02/2010



Ownersבעלים

Name: TERRA TOURS & TRAVEL LTD שם: אדמה מסעות וטיולים בע"מ

Address: 34 Max Brod Street  , Tel Aviv, 69621, Israel כתובת : רחוב מקס ברוד 34  , תל אביב, 69621, ישראל

Identification No.: 513689683מספר זיהוי: 513689683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Travel and tourism services, including organization 
and sales of tours, travel reservation, flights, 
including rendering of all such services on-line; all 
included in class 39.

שירותי נסיעות ותיירות, לרבות ארגון ומכירה של טיולים,
הזמנת נסיעות, טיסות, לרבות מתן כל השירותים האמורים

בדרך מקוונת; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

אדמה

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212011 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11428/02/2010



Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
skin and hair; dental, veterinary and sanitary 
products and preparations; pharmaceutical 
preparations and medicines; dietetic substances 
adapted for medical use; food for babies; nutritional 
supplements, vitamins, minerals; plasters; materials 
for dressings; disinfectants; room sprays; 
preparations for the treatment and care of the skin; 
pads, wipes, tissues and towels impregnated with 
pharmaceutical lotions for use in the treatment, care 
and cleansing of the skin and face, for disinfection, 
sterilization and repelling insects and mosquitoes; 
medical products adapted for medical use; all without 
physician prescription; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים לטיפול בעור ובשיער; תכשירים ומוצרים
דנטאליים, וטרינריים וסניטאריים; תכשירי רוקחות ותרופות;
חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;
תוספי מזון, ויטמינים, מינרלים, אספלניות, חומרי חבישה;
חומרי חיטוי, תרסיסים לחדר; תכשירים לדחיית מדוזות;
תכשירים רפואיים לשמירת וטיפול העור; מטליות, מגבונים
וממחטות הספוגים בתרחיצים רפואיים המשמשים בטיפול,
שמירה וניקוי העור והפנים, בחיטוי ובסטריליזציה ובדחיית
חרקים ויתושים; מוצרי מזון המותאמים לשימוש רפואי; כולם

ללא מרשם רופא; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ODC

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212071 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11528/02/2010



Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 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

Retail and wholesale services; store services; 
advertising and management services; business 
management and operation; office functions; 
distribution services'; import and trading 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, 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 עסקי; 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, תוספי תזונה, ויטמינים, מחנרלים,
תכשירים דנטאליים, מוצרי מזון ומשקה רפואיים, מוצרים
דיאטטיים, מוצרים והתקנים המשמשים בניתוח, ברפואה

וברפואת שיניים; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

ODC

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212073 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11628/02/2010



Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
skin and hair; dental, veterinary and sanitary 
products and preparations; pharmaceutical 
preparations and medicines; dietetic substances 
adapted for medical use; food for babies; nutritional 
supplements, vitamins, minerals; plasters; materials 
for dressings; disinfectants; room sprays; 
preparations for the treatment and care of the skin; 
pads, wipes, tissues and towels impregnated with 
pharmaceutical lotions for use in the treatment, care 
and cleansing of the skin and face, for disinfection, 
sterilization and repelling insects and mosquitoes; 
medical products adapted for medical use; all without 
physician prescription; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים לטיפול בעור ובשיער; תכשירים ומוצרים
דנטאליים, וטרינריים וסניטאריים; תכשירי רוקחות ותרופות;
חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;
תוספי מזון, ויטמינים, מינרלים, אספלניות, חומרי חבישה;
חומרי חיטוי, תרסיסים לחדר; תכשירים לדחיית מדוזות;
תכשירים רפואיים לשמירת וטיפול העור; מטליות, מגבונים
וממחטות הספוגים בתרחיצים רפואיים המשמשים בטיפול,
שמירה וניקוי העור והפנים, בחיטוי ובסטריליזציה ובדחיית
חרקים ויתושים; מוצרי מזון המותאמים לשימוש רפואי; כולם

ללא מרשם רופא; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212075 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11728/02/2010



Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 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

Retail and wholesale services; store services; 
advertising and management services; business 
management and operation; office functions; 
distribution services'; import and trading 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, 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 עסקי; 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, תוספי תזונה, ויטמינים, מחנרלים,
תכשירים דנטאליים, מוצרי מזון ומשקה רפואיים, מוצרים
דיאטטיים, מוצרים והתקנים המשמשים בניתוח, ברפואה

וברפואת שיניים; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212077 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Aminach Bedding & Furniture Manufacturing 
Ltd.

שם: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

Address: Nir Zvi, P.O.B. 215, Ramle, 56216, Israel כתובת : ניר צבי, רמלה, ת.ד. 215,      , 56216, ישראל

Identification No.: 510550734מספר זיהוי: 510550734

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Furniture; sofas; armchairs; massage armchairs; 
television armchairs; tables; coffee tables; living room 
tables; mattresses; all included in class 20.

ריהוט; ספות; כורסאות; כורסאות עיסוי; כורסאות טלביזיה;
שולחנות; שולחנות קפה; שולחנות סלוניים; מזרונים; הנכללים

כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212113 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 11928/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrases עסק ירוק and המרכז
.but in the combination of the mark ,הארצי ליזמות ירוקה

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופי המילים
עסק ירוק ו-המרכז הארצי ליזמות ירוקה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Mati Hadera - Business Development Center שם: מט"י חדרה - המרכז לטיפוח יזמות עסקית

Address: 59 Giborim Street  , Hadera, Israel כתובת : רחוב גיבורים 59  , חדרה, ישראל

Identification No.: 520280378מספר זיהוי: 520280378

עמותה רשומה

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

Business consultancy; consultancy in the field of 
business entrepreneurship; business management 
and organization consultancy; included in class 35.

ייעוץ מסחרי; ייעץ עסקי; ייעוץ בתחום יזמות עסקית; ייעוץ
בניהול וארגון עסקים; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212116 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 12028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CLEAN, ULTRA and 
LAUNDROMAT ALREADY INSIDE, but in the 
combination of the mark.

,ULTRA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CLEAN ו-LAUNDROMAT ALREADY INSIDE, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: UltraClean Ltd. שם: אולטרא קלין בע"מ

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

Identification No.: 513157834מספר זיהוי: 513157834

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Automatic towel dispenser with an internal self 
laundering system, included in class 11.

התקן להושטת מגבות אוטומטי הכולל מערכת כביסה עצמית
פנימית, הנכלל בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212127 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 12128/02/2010



France , 06/12/2007 צרפת , 06/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Parfums Givenchy S.A.

Address: 125 Rue du President Wilson  , Levallois Perret, 
France

Identification No.: 62530

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

Toilet soaps, perfumes, eaux de cologne and eaux 
de toilette, cosmetic products, make-up products, 
essential oils for prsonal use, milks, lotions, creams 
and emulsions for cosmetic purpose , gels for 
cosmetic purpose for body and face care; deodorants 
for personal use, all in class 3.

סבוני טואלט, בשמים, מי קולון ומי טואלט, מוצרי קוסמטיקה,
מוצרי איפור, שמנים ארומטיים לשימוש אישי, חלבים,

תחליבים, קרמים ואמולציות למטרות קוסמטיות, ג'לים למטרות
קוסמטיות לגוף ולפנים; דאודורנטים לשימוש אישי; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212155 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 12228/02/2010



Dated 30/11/2007 (Section 16) מיום 30/11/2007 (סעיף 16)

Germany No. 30773419 גרמניה מספר: 30773419

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Sudsalz GmbH

Address: Heilbronn, Germany

Identification No.: 68676

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

Cooking SALT; table salt; produced in BAD 
REICHENHALL; alll included in class 30.

BAD מלח לבישול; מלח שולחן; המיוצרים בעיר
RECHENHALL; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212226 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 12328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

הפקת תוכניות רדיו.

סוג: 38

סחורות/שירותים

קול ישראל

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212243 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 12428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

הפקת תוכניות רדיו.

סוג: 41

סחורות/שירותים

קול ישראל

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212244 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 12528/02/2010



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; books, brochures and publications; 
instructional and teaching material (except 
apparatus), included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; ספרים, עלונים ופרסומים; חומרי

לימוד והוראה (למעט התקנים), הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Stepstone Online

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212270 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 12628/02/2010



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

Human resources consultancy; human resources 
consultation; human resources management; serving 
as a human resources department for others; career 
placement; information services relating to jobs and 
career opportunities; advertising; talent agencies 
[management or employment]; marketing, advertising 
and promotional services; dissemination of 
advertising and promotional materials; dissemination 
of advertising for others via an on-line 
communications network on the internet; advertising 
by transmission of on-line publicity for third parties 
through electronic communications networks; 
promotion, advertising and marketing of on-line 
websites; advice in the field of business management 
and marketing; arranging business introductions; 
assistance, advisory services and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, 
business management and organizational services, 
business organization; business administration and 
consultancy services; business development 
services; business investigations, evaluations, expert 
appraisals, information and research; business 
information services provided online from a global 
computer network, computer database or the 
internet; expert evaluations and reports relating to 
business matters; information services relating to 
jobs and career opportunities; advisory service for 
organizational issues and business administration, 
with and without the help of electronic data bases; 
business management consultancy as well as 
development of processes for the analysis and the 
implementation of strategy plans and management 
projects; development of marketing strategies and 
concepts; preparation of business reports, included in 
class 35.

יעוץ משאבי אנוש; התייעצות משאבי אנוש; ניהול משאבי אנוש;
שירות כמחלקת משאבי אנוש עבור אחרים; שיבוץ בקריירה;
שירותי מידע הקשורים למשרות והזדמנויות קריירה; פרסום;
סוכנויות כישרונות (ניהול או העסקה); שירותי שיווק, פרסום
וקידום; הפצה של חומרי פרסום וקידום; הפצת פרסום עבור

אחרים באמצעות רשת תקשורת מקוונת באינטרנט; פרסום ע"י
שידור פרסומת מקוון עבור צדדי ג' באמצעות רשתות תקשורת
אלקטרוניות; קידום, פרסום ושיווק של אתרים מקוונים; הצעות
בתחום של ניהול ושיווק עסקי; ארגון הכרויות עסקיות; סיוע,
שירותי יעוץ והתייעצות לגבי תכנון עסקי, ניתוח עסקי, ניהול

עסקי ושירותים ארגוניים, ארגון עסקי; שירותי ניהול ויעוץ עסקי;
שירותי פיתוח עסקי; חקירות, הערכות, אומדני מומחים, מידע
ומחקר עסקיים; שירותי מידע עסקי המסופקים במקוון מרשת

מחשבים עולמית, מאגר מידע של מחשב או האינטרנט;
הערכות ודוחות מומחים הקשורים לעניינים עסקיים; שירותי
מידע הקשורים למשרות והזדמנויות קריירה; שירות יעוץ עבור
נושאים ארגוניים וניהול עסקי, עם או בלי סיוע של מאגרי מידע
אלקטרוניים; התייעצות ניהול עסקי וכן פיתוח תהליכים לניתוח

ויישום תכניות אסטרטגיה ופרויקטים ניהוליים; פיתוח
אסטרטגיות וקונספטים של שיווק; הכנת דוחות עסקיים,

הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Stepstone Online

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212271 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 12728/02/2010



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד אדר תש"ע - 12828/02/2010



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Telecommunication access, gateway and network 
services; broadcasting and transmission of 
information by electronic means; electronic 
communication services; telecommunication of 
information, including web pages; providing 
telecommunications connections to the Internet or 
databases; electronic mail; delivery of messages and 
data by electronic transmission; providing user 
access to the Internet (service providers); providing 
access to electronic publications and data via 
computer networks and/or telecommunication for the 
downloading and/or processing and/or displaying 
purposes; provision of multi-user access to computer 
networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; electronic mail and mailbox 
services; communication services for access to 
information, text, sound, images and data via 
communication and computer networks; rental of 
telecommunications apparatus, modems and 
apparatus for the transmission of messages; pager 
services; message collection and transmission 
services; provision of access to data or documents 
stored electronically in central files for remote 
consultation; electrical data transmission over a 
global remote data processing network, including the 
internet; providing access to and leasing access time 
to computer databases; transmission of database 
information via telecommunications networks, 
included in class 38.

שירותי גישה, שער ורשת טלקומוניקציה; שידור והעברה של
מידע באמצעים אלקטרוניים; שירותי תקשורת אלקטרוניים;
טלקומוניקציה של מידע, כולל דפי אינטרנט; אספקת קשרי
טלקומוניקציה לאינטרנט או מאגר מידע; דואר אלקטרוני;

משלוח הודעות ונתונים ע"י העברה אלקטרונית; אספקת גישה
של משתמש לאינטרנט (נותני שירות); אספקת גישה

לפרסומים ונתונים אלקטרוניים באמצעות רשתות מחשבים ו/או
טלקומוניקציה למטרות הורדה ו/או עיבוד ו/או תצוגה; אספקת
גישה עבור משתמשים מרובים לרשתות מחשבים להעברה

והפצה של טווח רחב של מידע; שירותי דואר אלקטרוני ותיבת
דואר אלקטרונית; שירותי תקשורת עבור גישה למידע, טקסט,
צליל, תמונות ונתונים באמצעות רשתות תקשורת ומחשבים;
השכרת התקני טלקומוניקציה, מודמים והתקנים להעברת
הודעות; שירותי זימונית; שירותי איסוף והעברת הודעות;

אספקת גישה לנתונים או למסמכים המאוחסנים אלקטרונית
בתיקים מרכזיים עבור יעוץ מרחוק; העברה חשמלית של

נתונים על רשת עיבוד נתונים עולמית מרחוק, כולל האינטרנט;
אספקת גישה והחכרת זמן גישה למאגרי מידע של מחשבים;
העברת מידע ממאגר מידע באמצעות רשתות טלקומוניקציה,

הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Stepstone Online

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212272 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 12928/02/2010



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

י"ד אדר תש"ע - 13028/02/2010



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Providing education, training and assessment 
relating thereto, in the field of staffing, recruitment 
and retention, employment, employee retention, 
workforce and talent management, career 
development and resume creation for employers and 
candidates; providing on-line information and news in 
the field of employment training; job training services; 
information relating to education, training, 
entertainment, recreation, sport and publishing; 
consultancy services relating to the education and 
training of management and of personnel; teaching 
and training in business, industry and information 
technology; provision of educational courses, 
lectures and seminars; providing computer-delivered 
educational testing, training and assessment relating 
thereto; career and vocational counselling; training of 
personnel in the areas of recruitment and retention, 
human resources and business management; 
arranging and conducting of business conferences 
and seminars; training in the use of data processing 
equipment and in computer programming; training 
services concerned with the use of computer 
software; training in the field of design, advertising 
and communication technologies; training and 
instructional services relating to telecommunications 
broadcasting, television and radio; development of 
educational materials, included in Class 41.

אספקת חינוך, אימונים והערכה הקשורה להם, בתחום של סגל
עובדים, גיוס ושמירה, העסקה, שמירת עובדים, ניהול כוח
עבודה וכישרונות, פיתוח קריירה ויצירת קורות חיים עבור

מעסיקים ומועמדים; אספקת מידע וחדשות מקוונים בתחום של
אימוני העסקה; שירותי אימונים למשרות; מידע הקשור לחינוך,

אימונים, בידור, פנאי, ספורט והוצאה לאור; שירותי יעוץ
הקשורים לחינוך ואימונים של הנהלה ועובדים; הוראה ואימונים

בטכנולוגיה עסקית, תעשייתית ומידע; אספקת קורסים,
הרצאות וסמינרים חינוכיים; אספקת בחינה ואימונים ע"י מחשב
והערכה הקשורה להם; יעוץ לגבי קריירה וייעוץ מקצועי; אימוני
עובדים בתחומי גיוס ושמירת עובדים, משאבי אנוש וניהול

עסקי; ארגון וביצוע כנסים וסמינרים עסקיים; אימונים בשימוש
התקנים לעיבוד נתונים ובתכנות מחשבים; שירותי אימונים

לגבי השימוש בתוכנות מחשב; אימונים בתחום של טכנולוגיות
עיצוב, פרסום ותקשורת; שירותי אימונים והוראה הקשורים

לשידור טלקומוניקציה, טלוויזיה ורדיו; פיתוח חומרים חינוכיים,
הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Stepstone Online

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212273 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 13128/02/2010



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

י"ד אדר תש"ע - 13228/02/2010



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

Application service provider (ASP) featuring hosting 
of web sites, design, development, customization, 
implementation, operation, management and 
maintenance of websites; computer programming 
and computer systems analysis; providing 
customized database software for others in the fields 
of staff management, management administration, 
tracking, monitoring, automations and assessment of 
staffing, pre-hiring, hiring, post-hire, recruiting and 
employee retention processes, workforce logistics 
management and planning and decision support; 
computer software consulting; designing websites for 
advertising purposes; consultancy services relating to 
the creation, development, maintenance and use of 
webpages; consultancy and advice on computer 
software and hardware; consultancy and advice 
relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, firmware, 
hardware and of data processing systems; creating 
electronically stored web pages for online services, 
especially for pre-hire attraction of candidates in the 
internet; creating, updating, networking and 
installation of computer software; intranet design, 
development and maintenance; research, 
development and project analysis, in particular in the 
field of information technology and other computer-
related technologies; consultancy services relating to 
the creation, development, maintenance and use of 
webpages; database development services; 
providing web-based software solutions for reporting 
and evaluation capabilities with detailed configuration 
options, integrated workflow support and 
individualised customisation, included in class 42.

ספק שירות יישומים (ASP) כולל אירוח של אתרי אינטרנט,
עיצוב, פיתוח, התאמה, יישום, הפעלה, ניהול ותחזוקה של

אתרי אינטרנט; תכנות מחשב וניתוח מערכות מחשב; אספקת
תוכנות מאגרי מידע מותאמות עבור אחרים בתחומי ניהול סגל
עובדים, ניהול הנהלה, מעקב, פקוח, מיכון והערכה של סגל
עובדים, טרום-העסקה, העסקה, לאחר העסקה, גיוס ותהליכי
שמירת עובדים, ניהול ותכנון לוגיסטיקת סגל עובדים ותמיכת
החלטות; יעוץ בתוכנות מחשב; עיצוב אתרי אינטרנט למטרות
פרסום; שירותי יעוץ הקשורים ליצירה, פיתוח, תחזוקה ושימוש
בדפי אינטרנט; יעוץ ועצות על תוכנות וחומרת מחשב; יעוץ
ועצות הקשורים להערכה, בחירה ויישום תוכנות מחשב,

קושחה, חומרה ומערכות עיבוד נתונים; יצירת דפי אינטרנט
מאוחסנים אלקטרונית עבור שירותים מקוונים, במיוחד למשיכת
מועמדים לפני גיוס באינטרנט; יצירה, שדרוג, רישות והתקנה
של תוכנות מחשב; עיצוב, פיתוח ותחזוקת אינטראנט; מחקר,
פיתוח וניתוח פרויקטים, במיוחד בתחום של טכנולוגית מידע
וטכנולוגיות אחרות הקשורות למחשב; שירותי יעוץ הקשורים
ליצירה, פיתוח, תחזוקה ושימוש בדפי אינטרנט; שירותי פיתוח
מאגרי מידע; אספקת פתרונות מבוססים על האינטרנט לדיווח

והערכת יכולות עם אפשרויות תצורה מפורטות, תמיכה
משולבת של זרימת עבודה והתאמה אישית, הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Stepstone Online

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212274 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 13328/02/2010



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד אדר תש"ע - 13428/02/2010



Owners

Name: Wilmar Trading Pte Ltd.

Address: Singapore, Singapore

Identification No.: 68690

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

Edible oils; edible fats; margarine; shortening; 
vegetable ghee (edible fat); vanaspati (edible fats); 
hydrogenated vegetable oils; nuts, prepared; cashew 
kernels, processed; peanuts, processed; peanut 
butter; fruit, preserved; raisins; fruits, tinned; salads; 
potato chips; garden herbs, preserved; mushrooms, 
preserved; tofu; beans, preserved; albumen for food; 
eggs; milk; milk beverages (milk predominating); milk 
products; cheese; yogurt; crustaceans (not live); 
shellfish (not live); fish (food products made from); 
fish, preserved; meat, poultry, not live; meat extracts; 
soaps; fruit jellies; jams; cranberry sauce (compote); 
jellies for food; potato chips, preserved; dried and 
cooked fruits ad vegetables; onions (preserved); 
sardines; cavier and tomato puree; all included in 
class 29.

שמנים אכילים; שומנים אכילים; מרגרינה; שומן לבצק פריך;
חמאה צמחית (שומן אכיל); שמן צמחי טהור, אשר הוסיפו

מולקולת מימן לתרכובת שלו (שומן אכיל); שמנים צמחיים אשר
הוסיפו מולקולת מימן לתרכובת שלהם; אגוזים, מוכנים; ליבות
אגוזי קשיו, מעובדים; בוטנים, מעובדים; חמאת בוטנים; פירות,
משומרים; צימוקים; פירות, בפחית פח; סלטים; צ'יפס; עשבי
גינה, משומרים; פטריות, משומרות; טופו; שעועית, משומרת;
חלבון למזון; ביצים; חלב; משקאות חלב (חלב כמרכיב עיקרי);
מוצרי חלב; גבינות; יוגורט; סרטנים (לא חיים); צדפים (לא

חיות); דגים (מוצרי מזון העשויים מהם); דגים, משומרים; בשר;
עוף, לא חי; תמציות בשר; מרקים; ג'לי פירות; ריבות; רוטב
אוכמניות (קומפוט); ג'לי למוצרי מזון; צ'יפס, משומר; פירות

וירקות מיובשים ומבושלים; בצלים (משומרים); סרדינים; מחית
קוויאר ועובניות; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

SANIA

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212287 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 13528/02/2010



United Kingdom , 13/05/2008 ממלכה מאוחדת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LAUNDRY ATHLETICS LLP

Address: Cheltenham, United Kingdom

Identification No.: 68696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Sunglasses, sports goggles, spectacles; cases, cords 
and chains for sunglasses, spectacles and sports 
goggles; laptop bags; photographic and optical 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; data 
processing equipment and computers; computer 
hardware; computer software; all included in class 9.

משקפי שמש, משקפות ספורט, משקפיים; נרתיקים, חוטים
ושרשראות למשקפי שמש, משקפיים ומשקפות ספורט; תיקי
מחשב נייד; התקן וכלים צילומיים ואופטיים; התקן עבור

הקלטה, שידור או שיעתוק של צליל או דמויות; נושאי מידע
מגנטיים, תקליטורי הקלטה; ציוד עיבוד מידע ומחשבים; חומרת

מחשב; תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212308 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 13628/02/2010



United Kingdom , 13/05/2008 ממלכה מאוחדת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LAUNDRY ATHLETICS LLP

Address: Cheltenham, United Kingdom

Identification No.: 68696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Jewellery; watches, watch bands, watch straps, 
watch cases and parts and accessories relating 
thereto; all included in class 14.

תכשיטים; שעוני יד, רצועות שעון יד, חגורות שעון יד, נרתיקי
שעון יד וחלקים ואביזרים הקשורים לכך; הכל כלול בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212309 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 13728/02/2010



United Kingdom , 13/05/2008 ממלכה מאוחדת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LAUNDRY ATHLETICS LLP

Address: Cheltenham, United Kingdom

Identification No.: 68696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit 
bags, rucksacks, sports bags, beach bags, swing 
bags, hip bags, travel bags, luggage, wallets, purses, 
umbrellas, parasols; leather and imitations of leather 
and goods made of these materials, all included in 
class 18.

תיקים, תיקי יד, תיקי כתף, תיקי רחצה, שקי חפצים, תרמילי
גב, תיקי ספורט, תיקי ים, תיקי טלטול, תיקי מותן, תיקי נסיעה,
מטען, ארנקים, ארנקי נשיאה, מטריות, שמשיות; עור וחיקוי
עור וסחורות העשויות מחומרים אלה, הכל כלול בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212310 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 13828/02/2010



United Kingdom , 13/05/2008 ממלכה מאוחדת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LAUNDRY ATHLETICS LLP

Address: Cheltenham, United Kingdom

Identification No.: 68696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Clothing, footwear, headgear; casual clothing, 
hooded sweatshirts, jeans, printed T-shirts, lined and 
unlined jackets, short sleeve and long sleeve shirts, 
baggy shorts, long sleeve embroidered T-shirts, 
printed and embroidered sweatshirts, trousers, fleece 
pullovers, socks, skirts, shorts, scarves, gloves, 
underwear, all included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; ביגוד נוח, חולצות מיזע עם ברדס,
מכנסי ג'ינס, חולצות טריקו מודפסות, מקטרונים מסומנים ולא
מסומנים, חולצות שרוול קצר ושרוול ארוך, מכנסיים קצרים
רפויים, חולצות טריקו שרוול ארוך רקומות, חולצות מיזע

מודפסות ורקומות, מכנסיים, אפודות צמר, גרביים, חצאיות,
מכנסיים קצרים, צעיפים, כפפות, לבוש תחתון, הכל כלול בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212311 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 13928/02/2010



United Kingdom , 13/05/2008 ממלכה מאוחדת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

,SURF רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CO בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LAUNDRY ATHLETICS LLP

Address: Cheltenham, United Kingdom

Identification No.: 68696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Optical apparatus and instruments; sunglasses, 
sports goggles, spectacles; cases, cords and chains 
for sunglasses, spectacles and sports goggles; 
laptop bags; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; computer hardware; computer 
software, all included in class 9.

התקן אופטי וכלים; משקפי שמש, משקפות ספורט, משקפיים;
נרתיקים,קורדרוי ושרשראות למשקפי שמש, משקפיים

ומשקפות ספורט; תיקי מחשב נייד; התקן וכלים מדעיים, ימיים,
סוקרים, צילומיים, קולנועיים, אופטיים, שוקלים, מודדים,
מאותתים, בוחנים (השגחה), מלמדים; התקן וכלים עבור

עריכה, החלפה, שינוי, צבירה, ויסות או שליטה בחשמל; התקן
עבור הקלטה, שידור או שיעתוק של צליל או דמויות; נושאי
מידע מגנטיים, תקליטורי הקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות
ומנגנונים עבור התקנים המופעלים על ידי מטבעות; מכונות
רושמות, מכונות חישוב, ציוד עיבוד מידע ומחשבים; חומרת

מחשב; תוכנת מחשב; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CALI SURF CO

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212313 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14028/02/2010



United Kingdom , 13/05/2008 ממלכה מאוחדת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

,SURF רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CO בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LAUNDRY ATHLETICS LLP

Address: Cheltenham, United Kingdom

Identification No.: 68696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; watches, watch 
bands, watch straps, watch cases; and parts and 
accessories relating thereto, all included in class 14.

מתכות יקרות והסגסגות שלהן וסחורות של מתכות יקרות או
מצופות בכך, לא נכלל בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות;
כלים אורולוגיים וכרונולוגיים; שעוני יד, רצועות שעון יד, חגורות
שעון יד, נרתיקי שעון יד; וחלקים ואביזרים הקשורים לכך, הכל

כלול בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

CALI SURF CO

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212314 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14128/02/2010



United Kingdom , 13/05/2008 ממלכה מאוחדת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

,SURF רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CO בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LAUNDRY ATHLETICS LLP

Address: Cheltenham, United Kingdom

Identification No.: 68696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit 
bags, rucksacks, sports bags, beach bags, swing 
bags, hip bags, travel bags, luggage, wallets, purses, 
umbrellas, parasols; leather and imitations of leather 
and goods made of these materials, all included in 
class 18.

תיקים, תיקי יד, תיקי כתף, תיקי רחצה, שקי חפצים, תרמילי
גב, תיקי ספורט, תיקי ים, תיקי טלטול, תיקי מותן, תיקי נסיעה,
מטען, ארנקים, ארנקי נשיאה, מטריות, שמשיות; עור וחיקוי
עור וסחורות העשויות מחומרים אלה, הכל כלול בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

CALI SURF CO

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212315 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14228/02/2010



United Kingdom , 13/05/2008 ממלכה מאוחדת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

,SURF רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CO בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LAUNDRY ATHLETICS LLP

Address: Cheltenham, United Kingdom

Identification No.: 68696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Clothing, footwear, headgear; casual clothing, 
hooded sweatshirts, jeans, printed T-shirts, lined and 
unlined jackets, short sleeve and long sleeve shirts, 
baggy shorts, long sleeve embroidered T-shirts, 
printed and embroidered sweatshirts, trousers, fleece 
pullovers, socks, skirts, shorts, scarves, gloves, 
underwear, all included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; ביגוד נוח, חולצות מיזע עם ברדס,
מכנסי ג'ינס, חולצות טריקו מודפסות, מקטרונים מסומנים ולא
מסומנים, חולצות שרוול קצר ושרוול ארוך, מכנסיים קצרים
רפויים, חולצות טריקו שרוול ארוך רקומות, חולצות מיזע

מודפסות ורקומות, מכנסיים, אפודות צמר, גרביים, חצאיות,
מכנסיים קצרים, צעיפים, כפפות, לבוש תחתון, הכל כלול בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

CALI SURF CO

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212316 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14328/02/2010



The mark is limited to the colours red, yellow, white 
and dark violet-blue as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, צהוב, לבן וסגול כחול כהה
הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: TAN TAN CORPORATION

Address: Binh Duong Province, Vietnam

Identification No.: 68701

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Confectionery of all kinds; all included in Class 30. ממתקים מכל הסוגים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212335 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CONSITEX S.A.

Address: Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 31795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Clothing, namely suits, coats, jackets, trousers, 
swimwear, underwear, sweaters, blouses, cardigans, 
shirts, t-shirts, shorts, athletic clothing, casual wear, 
formal wear, ties, scarves, kerchiefs, plaids, socks, 
stockings; footwear, namely athletic footwear, 
evening footwear, boots, shoes and slippers; 
headgear, namely hats, caps; all included in class 25.

הלבשה, דהיינו חליפות, מעילים, ז'קטים, מכנסיים, לבוש
לשחייה, הלבשה תחתונה, סוודרים, חולצות נשים, קרדיגנים,
חולצות, חולצות טי, מכנסיים קצרים, הלבשה לאתלטיקה, לבוש
יומיומי, לבוש פורמלי, עניבות, צעיפים, מטפחות ראש, אריגי
משבצות בסגנון סקוטי, גרביים, גרביונים; הנעלה, דהיינו

הנעלה לאתלטיקה, הנעלה לערב, מגפיים, נעליים ונעלי בית;
כיסויי ראש, דהיינו כובעים, כובעי מצחיה; הנכללים כולם בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212478 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14528/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the image of cookies and chocolate 
tablets, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות העוגיות
וקוביות השוקולד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Danshar Ltd. שם: דנשר בע"מ

Address: 12 Hamalacha Street New Industrial Zone, 
Rosh Haayin, Israel

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

Identification No.: 510727704מספר זיהוי: 510727704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram L. Cohen, Ashlagi, Fisher, Adv.

Address: 2 Weitzman St.  , Tel Aviv, Israel

שם: יורם ל. כהן, אשלגי, פישר, עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2 מגדל אמות השקעות, קומה 17, תל אביב,
64239, ישראל

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טיקפה, תה, קקאו, סוגר, אורז,
טפיוקנה, סגו, תחליפי קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים,
לחפ, דברי מאפה וממתקים, גלידות; דבש; נופת; שמרים,

אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים;
קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212486 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the image of cookies and apple 
slices, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות העוגיות
ופרוסות התפוח, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Danshar Ltd. שם: דנשר בע"מ

Address: 12 Hamalacha Street New Industrial Zone, 
Rosh Haayin, Israel

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

Identification No.: 510727704מספר זיהוי: 510727704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram L. Cohen, Ashlagi, Fisher, Adv.

Address: 2 Weitzman St.  , Tel Aviv, Israel

שם: יורם ל. כהן, אשלגי, פישר, עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2 מגדל אמות השקעות, קומה 17, תל אביב,
64239, ישראל

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טיקפה, תה, קקאו, סוגר, אורז,
טפיוקנה, סגו, תחליפי קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים,
לחפ, דברי מאפה וממתקים, גלידות; דבש; נופת; שמרים,

אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים;
קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212487 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14728/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Address: Volketswil, Switzerland

Identification No.: 18707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Cosmetics; included in class 3. תכשירי קוסמטיקה; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

JUVENA MasterCream

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212499 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14828/02/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Le Petit Tennis, Inc.

Address: Boca Raton, FL, U.S.A.

Identification No.: 68761

(Florida 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

Instruction in the field of tennis; all included in class 
41.

הוראה בתחום הטניס; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212577 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 14928/02/2010



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

,SHOW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BALL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SHOW BALL INFORMATICA LTDA.

Address: San Paulo SP, Brazil

Identification No.: 68762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Sinai, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 669, Raanana, 43350, Israel

שם: הנרי סיני, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד.669, רעננה, 43350, ישראל

Computer game programs; all included in class 9. תוכנות של מחשקי מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SHOW BALL

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212578 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 15028/02/2010



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

,SHOW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BALL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SHOW BALL INFORMATICA LTDA.

Address: San Paulo SP, Brazil

Identification No.: 68762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Sinai, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 669, Raanana, 43350, Israel

שם: הנרי סיני, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד.669, רעננה, 43350, ישראל

Design, development, installation and repair of 
computer software; design and development of 
computer hardware; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of 
computer software and hardware for others; all 
included in class 42.

תיכנון, פיתוח, התקנה ותיקון תוכנת מחשב; תיכנון ופיתוח
חומרה; שירותי ייעוץ בתחום תיכנון, בחירה, ביצוע ושימוש
בתוכנת מחשב ותחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

SHOW BALL

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212579 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 15128/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INNOVATIVE TRADING, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Finexo Global Investments Ltd. שם: פינקסו גלובל אינבסטמנט בע"מ

Address: 5 Shoham street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב שוהם 5  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 513827238מספר זיהוי: 513827238

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Nusel & Co., Advs.

Address: 41 Hameyasdim St., P.O.B. 1704, Even 
Yehuda, 40500, Israel

שם: רמי נוסל ושות', עו"ד

כתובת : רחוב המייסדים 41, ת.ד.1704, אבן יהודה, 40500,
ישראל

Dealing room services for trading in foreign 
currencies, indexes, futures and stocks; all inlcuded 
in class 36.

שירותי חדר עסקות למסחר במט"ח, מדדים, חוזים עתידיים
ומניות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212586 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 15228/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Marmot Mountain LLC

Address: 2321 Circadian Way  , Santa Rosa, California, 
95407, U.S.A.

Identification No.: 68770

(Delaware Limited Liability Company)

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

Textiles and textile goods; all included in Class 24. טקסטיל ומוצרי טקסטיל; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

MARMOT

Application Date 27/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212593 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 15328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Marmot Mountain LLC

Address: 2321 Circadian Way  , Santa Rosa, California, 
95407, U.S.A.

Identification No.: 68770

(Delaware Limited Liability Company)

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

Textiles and textile goods; all included in Class 24. טקסטיל ומוצרי טקסטיל; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212598 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 15428/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 15528/02/2010



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

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

Owners

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

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Ships/boats and parts and fittings therefor; 
automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sports cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefor; two-wheeled motor vehicles, bicycles 
and parts and fittings therefor; carts; car-dumpers; 
car-pushers; car-pullers; tractors (traction engines); 
motor and engine for land vehicles; axles for 
vehicles; power transmissions and gearing for 
machines; shock absorbers; brakes; alternating 
current motors/direct current motors, for land 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires; all 
included in class 12.

סירות/ספינות וחלקים ואביזרים עבורם;  כלי רכב, כרכרות,
משאיות, טנדרים, רכבים לתועלת ספורט, אוטובוסים, רכבים
לפנאי (RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, משאיות משא,
משאיות מלגזה, וטרקטורים גוררים ( טרקטורים), וחלקים

ואביזרים מבניים עבורם; רכבים על 2 גלגלים ממונעים, אופניים
וחלקים ואביזרים עבורם; עגלות; פורק קרונות; דוחף קרונות;
מושך קרונות; טרקטורים (מנועי כח גרירה); מוטורים ומנועים
לרכבים יבשתיים; סרנים לרכבים; תמסורות כח ותשלובת גלגלי

שיניים למכונות; בולמי זעזועים; בלמים; מנועי זרם
חילופין/מנועי זרם ישיר, לרכבים יבשתיים; אזעקות נגד גניבה
לרכבים; טלאי גומי דביקים לתיקון צינורות או צמיגים; הנכללים

כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 212619 מספר סימן

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

י"ד אדר תש"ע - 15628/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: ARTIVISION TECHNOLOGIES LTD.

Address: 31, International Business Park, Singapore, #03
-04 Creative Resource, 609921, Singapore

Identification No.: 68779

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Intelligent video surveillance systems; hardware 
products, namely intelligent video servers embedded 
with video content analysis software; all included in 
class 9.

מערכות אבטחה חכמות באמצעות וידאו; מוצרי חומרה, דהיינו
שירותי וידאו חכמים המכילים תוכנה לניתוח תוכן וידאו;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212624 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 15728/02/2010



U.S.A. , 21/12/2007 ארה"ב , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: COHERENT, INC.

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

Identification No.: 68780

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Lasers not for medical use; all included in class 9. מכשירי לייזר לא לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MANTIS

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212625 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 15828/02/2010



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

Owners

Name: Inpact International Ltd

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68781

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

Accounting; drawing up of statements of account; 
cost price analysis; business appraisals; business, 
commercial and industrial managemen assistance; 
auditing; book-keeping; professional business 
consultancy; business information; business 
inquiries; business investigations; business 
management consultancy; business organization 
consultancy; business research; relocation services 
for businesses; economic forecasting; computerized 
file management; advisory services for business 
management; personnel management 
consultancy;marketing studies; payroll preparation; 
secreterial services; tax preparation; all included in 
class 35.

ניהול חשבונות; הכנת מאזני חשבונות; ניתוח מחירי עלות;
אומדנים עסקיים; עסקים, סיוע בניהול מסחרי ותעשייתי; ביצוע
ביקורת ספרי חשבונות; ראיית חשבון; יעוץ עסקי מקצועי; מידע
עסקי; תשאול עסקי; חקירות עסקיות; ייעוץ הניהול עסקיים;
יעוץ בארגון עסקים; מחקר עסקי; שירות העתקת מקום

לעסקים; תחזיות כלכליות; ניהול קצבים ממוחשבים; שירותי
יעוץ לניהול עסקים; יעוץ לניהול סגל העובדים; חקר השיווק;
הכנת משכורות; שירותי מזכירות; הכנת מסים; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

INPACT

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212629 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 15928/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LifeOnKey Inc.

Address: 240 Boston Street  , Baltimore, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68828

(Delaware Corporation)

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

Medical services, medical data gathering services, 
medical technological services and medical science 
services; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שירותי איסוף נתונים רפואיים, שירותים
רפואיים מדעיים, שירותים רפואיים טכנולוגיים; הנכללים כולם

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212632 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16028/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LifeOnKey Inc.

Address: 240 Boston Street  , Baltimore, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68828

(Delaware Corporation)

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

Medical services, medical data gathering services, 
medical technological services and medical science 
services; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שירותי איסוף נתונים רפואיים, שירותים
רפואיים מדעיים, שירותים רפואיים טכנולוגיים; הנכללים כולם

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212633 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16128/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LifeOnKey Inc.

Address: 240 Boston Street  , Baltimore, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68828

(Delaware Corporation)

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

Medical services, medical data gathering services, 
medical technological services and medical science 
services; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שירותי איסוף נתונים רפואיים, שירותים
רפואיים מדעיים, שירותים רפואיים טכנולוגיים; הנכללים כולם

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

life on key

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212634 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16228/02/2010



Owners

Name: LifeOnKey Inc.

Address: 240 Boston Street  , Baltimore, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68828

(Delaware Corporation)

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

Medical services, medical data gathering services, 
medical technological services and medical science 
services; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שירותי איסוף נתונים רפואיים, שירותים
רפואיים מדעיים, שירותים רפואיים טכנולוגיים; הנכללים כולם

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

L.O.K

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212635 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16328/02/2010



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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Nycomed GmbH

Address: Byk-Gulden-Strasse 2  , Konstanz, Germany

Identification No.: 66731

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Pharmaceutical preparations namely analgesic 
preparations; included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לשיכוך כאבים; הנכללים בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

NEOSALDINA

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212647 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16428/02/2010



Switzerland , 09/01/2008 שוויץ , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Elsevier Properties S.A.

Address: Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 68786

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Supply of medical and surgical information and 
information on the subject of health, health care and 
nutrition, accessible via communication networks or 
data processing, and/or internet; surgical and 
medical information and information on the subject of 
health, health care and nutrition in the form of 
websites; included in class 44.

הספקה של מידע רפואי וניתוחי ומידע בנושא בריאות, טיפול
בריאותי ותזונה, הנגיש דרך רשתות תקשורת או עיבוד נתונים,
ו/או אינטרנט; מידע ניתוחי ורפואי ומידע בנושא בריאות, טיפול
בריאותי ותזונה בצורת אתרי אינטרנט; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

THE LANCET

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212676 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16528/02/2010



Belgium , 21/12/2007 בלגיה , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Eden Chocolates

Address: Jabbeke, Belgium

Identification No.: 68795

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

Sales promotion and advertising services, and 
consultation services in connection with these; 
organization consultancy, including assistance and 
advice in connection with establishing retail and 
wholesale services; the administrative processing of 
orders; collecting, for third parties, of various 
foodstuffs and consumer goods, especially of 
chocolate goods, (excluding the transportation of 
these) in order that consumers can watch and 
purchase these easily; retail services in connection 
with foodstuffs and consumer goods, especially of 
chocolate goods; all above mentioned services with 
the exception of services in the field of the clothing 
industry; all included in class 35.

שירותי קידום מכירות ופרסום, ושרותי ייעוץ בקשר לכל אלה;
יעוץ ארגוני, כולל עזרה ויעוץ בקשר עם הקמת שירותים

קמעוניים וסיטוניים; עיבוד מנהלי של הזמנות; איסוף, עבור
צדדים שלישיים, של מצרכי מזון שונים ומוצרי צריכה, במיוחד
של מוצרי שוקולד, (להוציא ההובלה של אלה) כדי שצרכנים
יוכלו לראות ולקנות אלה בקלות; שרותים קמעוניים בקשר עם
מצרכי מזון ומוצרי צריכה, במיוחד של מוצרי שוקולד ; כל

השרותים הנ"ל חוץ מאשר שרותים בתחום תעשיית ההלבשה;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212704 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16628/02/2010



Germany , 08/01/2008 גרמניה , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission, processing 
and reproduction of sound, images or data; magnetic 
data carriers, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; recorded and unrecorded data carriers 
(as far as included in class 9); computer programs 
(saved); electronically recorded data (downloadable); 
electronic publications [downloadable]; all included in 
class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, מחקריים, לצילום,
סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה
(פיקוח), להצלת נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה,
מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או שליטה בחשמל; מכשירים

להקלטה, העברה, עיבוד ושחזור של קול, בבואות או נתונים;
נשאי נתונים מגנטיים, מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; מכונות חישוב, ציוד
לעיבוד נתונים ומחשבים; נשאי נתונים מוקלטים ושאינם

מוקלטים (ככל שנכללים  בסוג 9); תוכניות מחשב (שמורות);
נתונים מוקלטים אלקטרונית (הניתנים להורדה); פרסומים
אלקטרוניים [הניתנים להורדה]; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Connected Life

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212735 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16728/02/2010



Germany , 08/01/2008 גרמניה , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Printed matter; photographs; office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); all included in class 16.

דברי דפוס; תמונות; צרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
הדרכה והוראה (למעט התקנים); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Connected Life

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212736 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16828/02/2010



Germany , 08/01/2008 גרמניה , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication 
networks), concerning all goods of classes 9 and 16; 
all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות), בנוגע לכל הסחורות בסוגים 9 ו16-;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Connected Life

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212737 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 16928/02/2010



Germany , 08/01/2008 גרמניה , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Connected Life

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212738 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 17028/02/2010



Germany , 08/01/2008 גרמניה , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Building construction; installation services; repair and 
maintenance of computer- and telecommunications 
equipment; all included in class 37.

הקמת מבנים; שירותי התקנה; תיקון ותחזוקה של ציוד מחשב
ותקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Connected Life

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212739 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 17128/02/2010



Germany , 08/01/2008 גרמניה , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Telecommunications; news agencies; rental of 
telecommunications equipment; information on 
telecommunications; all included in class 38.

תקשורת רחק; סוכנויות של חדשות; השכרת ציוד של תקשורת
רחק; מידע על תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Connected Life

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212740 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 17228/02/2010



Germany , 08/01/2008 גרמניה , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware, -software and data bases; 
maintenance of software; technical consultancy; 
electronic data storage services; rental of data 
processing equipment; website design for others; all 
included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חמרת
מחשב, תכנה ובסיסי נתונים: תחזוקה של תכנה; יעוץ טכני;
שירותי אחסון לנתונים אלקטרוניים; השכרת ציוד לעיבוד

נתונים; עיצוב אתרי אינטרנט עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג
.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Connected Life

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212741 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 17328/02/2010



Germany , 08/01/2008 גרמניה , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Licensing of industrial property rights; all included in 
class 45.

רישוי לזכויות קניין תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Connected Life

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212742 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 17428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Rental and leasing of office apparatus; business 
consultancy, information and advisory services 
relating to the setting up and running of businesses; 
consultancy and advisory services relating to start-up 
and incubator businesses; business management 
services for the maintenance, operation and repair of 
buildings, offices and laboratories; business advice 
on start-up finance; business information, research, 
analysis and planning services; consulting, advisory 
and information services relating to the aforesaid; 
business networking services; operation and 
administration of telecommunication systems and 
networks for others; consulting, advisory and 
information services relating to the aforesaid; all 
included in class 35.

השכרה והחכרה של מתקנים משרדיים, ייעוץ עסקי, שירותי
ייעוץ והנחיה הקשורים להקמת ולהרצת עסק; שירותי ייעוץ
ומידע הקשורים לחברות הזנק וחממות; שרותי ניהול עסקים
לאחזקה, תפעול ותיקון של מבנים, משרדים ומעבדות; הנחיה
עסקית בנוגע לדרכי מימון חברות הזנק; מידע עסקי, מחקרים,
שירותי ניתוח והכנת תוכניות עסקיות; שירותי ייעוץ, הנחיה
ומידע הקשורים לאמור לעיל; שירותי פיתוח קשרים עסקיים;

תפעול וניהול של מערכות טלקומוניקציה ורשתות עבור אחרים;
שירותי ייעוץ, הנחיה ומידע הקשורים לאמור לעיל; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

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

Business administration services; business 
consulting services; business incubator 
services, namely business marketing, 
business management, and business 
development services in the form of start-up 
support for businesses of others; rental and 
leasing of office machinery, apparatus and 
equipment; all included in class 35.

שירותי אדמיניסטרציה לעסקים; שירותי ייעוץ עסקי;
שירותי חממה עסקית, דהיינו, שיווק עסקים, ניהול
עסקים ושירותי פיתוח עסקי בתצורה של תמיכה
בחברות הזנק ובעסקים של אחרים; השכרה

והחכרה של מיכון, וציוד משרדי; הנכללים כולם בסוג
.35

Class 35 סוג: 35

U.S.A. , 19/12/2007 ארה"ב , 19/12/2007

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

LEADER IN GREEN

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212758 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 17528/02/2010



Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

י"ד אדר תש"ע - 17628/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Asset management services; financing services and 
financial portfolio management;  incubator services 
(financing); commercial property trust, brokerage, 
acquisition, rental, leasing, and management 
services; raising capital for new, newly-formed and 
incubator companies; fund raising and provision of 
venture capital; administration of financial affairs; 
cash management; corporate financing; preparation 
of financial reports and analyses; financial and 
insurance research; consulting, advisory and 
information services relating to the aforesaid; all 
included in class 36.

שרותי ניהול נכסים; שירותים פיננסיים וניהול תיקים פיננסיים;
שרותי חממות (מימון); שירותי קרן נאמנות מסחרית, דמי
תיווך, רכישה, השכרה, חכירה, וניהול; גיוס הון לחברות
חדשות או מחודשות וחממות; גיוס הון ואספקת הון סיכון;

אדמיניסטרציה של נושאים פיננסיים; ניהול השימוש במזומנים;
מימון תאגידים; הכנת דו"חות כספיים וניתוחם; מחקר ביטוחי
ופיננסי; שירותי ייעוץ, הנחיה ומידע הקשורים לאמור לעיל;

הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

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

Financial services, namely, financial 
consultation, financial analysis, financial 
planning, financial management, financing 
and venture capital services, providing debt 
and equity capital, tangible and intangible 
asset financing; business incubator 
services, namely providing debt and equity 
financing to emerging and start-up 
companies; real estate services, namely 
real estate brokerage, acquisition, rental, 
leasing, and management services; 
investment management services; property 
management services, namely, real estate 
management; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, ייעוץ פיננסי, ניתוח
פיננסי, תכנון פיננסי, ניהול פיננסי, שרותי מימון והון
סיכון, דהיינו, אספקת מימון לכיסוי חובות ורכישות,
ומימון נכסים מוחשיים ולא מוחשיים, שרותי חממה
עיסקית, דהיינו אספקת מימון לכיסוי חובות ורכישות
עבור חברות מתחילות וחברות הזנק; שירותי נדל"ן,
דהיינו, תיווך נדל"ן, רכישה, השכרה, החכרה וניהול;
שירותי ניהול נכסים; שירותי ניהול השקעות; שירותי
ניהול נכסים, דהיינו, ניהול נדל"ן; הכל נכלל בסוג

.36

Class 36 סוג: 36

U.S.A. , 19/12/2007 ארה"ב , 19/12/2007

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

LEADER IN GREEN

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212759 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 17728/02/2010



Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

י"ד אדר תש"ע - 17828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Repair services; real estate maintenance; civil 
engineering; consultancy services in the scientific, 
medical, research, technology and life science 
industries relating to the development and re-
development of real estate, buildings, offices, 
laboratories and warehouses; building construction 
and repair; all included in class 37.

שרותי תיקון; תחזוקת נדל"ן; הנדסה אזרחית; שרותי ייעוץ
המיועדים לתעשיות המדע, הרפואה, המחקר, הטכנולוגיה
ומדעי החיים בנוגע לפיתוח ופיתוח מחדש של נכסי נדל"ן,

בניינים, משרדים, מעבדות ומחסנים; בנייה ותיקון של בניינים;
הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

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

Real estate development services, namely 
development, maintenance and repair of 
office, research and laboratory properties; 
all included in class 37.

שירותי פיתוח נדל"ן, דהיינו, פיתוח, תחזוקה ותיקון
של ציוד המיועד לצורכי משרד מחקר ומעבדה; כולם

נכללים בסוג 37.

Class 37 סוג: 37

U.S.A. , 19/12/2007 ארה"ב , 19/12/2007

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

LEADER IN GREEN

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212760 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 17928/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Professional advisory services relating to 
engineering; project management (design); design, 
writing, compiling, installation and updating of 
computer software; providing temporary use of on-
line non-downloadable software; rental and leasing of 
laboratory apparatus, and machinery; computer 
services, namely, creating online community for 
users to form virtual communities; development and 
management of information networks for others; 
consulting, advisory and information services relating 
to the aforesaid; all included in class 42.

שרותי ייעוץ מקצועיים הקשורים להנדסה; הנהלת פרוייקטים
(עיצוב); עיצוב, כתיבה, קומפילציה, התקנה ועדכון של תוכנות
מחשב; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב מקוונות שאינן ניתנות
להורדה בדרך מקוונת; השכרה והחכרה של מתקנים ומיכון

מעבדתי; שרותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת
למשתמשים על מנת שהללו יוכלו לבנות קהילות מקוונות

משלהם; פיתוח וניהול של רשתות מידע עבור אחרים; שירותי
ייעוץ, והוועצות ומידע הקשורים לאמור לעיל; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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

Architectural design; engineering; rental and 
leasing of computers and laboratory 
equipment; all included in class 42.

עיצוב ארכיטקטוני; הנדסה; השכרה והחכרה של
מחשבים וציוד מעבדה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class 42 סוג: 42

U.S.A. , 19/12/2007 ארה"ב , 19/12/2007

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

LEADER IN GREEN

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212761 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 18028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words JAPAN OPPORTUNITIES 
& SOLUTIONS, but in the combination of the mark.

JAPAN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
OPPORTUNITIES & SOLUTIONS , אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Albert Pinkas שם: אלברט פנחס

Address: כתובת : ת.ד.6393, תל אביב, ישראל

Identification No.: 16807711מספר זיהוי: 16807711

Business consultancy, business services, 
international marketing consultancy; all included in 
class 35.

יעוץ עסקי, שירותים עסקיים, יעוץ שווקי בינ"ל; הנכללים כולם
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212766 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 18128/02/2010



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

FILTER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TUBES, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: M. ARIN HOLDINGS LTD. שם: מ. ארין אחזקות בע"מ

Address: P.O.B. 597, Tira, 44915, Israel כתובת : ת.ד.597, טירה, 44915, ישראל

Identification No.: 513598979מספר זיהוי: 513598979

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

Cigarettes adn smokers' articles; all included in class 
34.

סיגריות וצרכי מעשנים; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212775 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 18228/02/2010



Ownersבעלים

Name: 3GSolar Ltd. שם: 3 ג'י סולאר בע"מ

Address: AVX Building 3 Hamrpeh Street, Jerusalem, 
Israel

כתובת : בנין AVX רחוב המרפא 3, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513558171מספר זיהוי: 513558171

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

Solar photovoltaic cells and solar photovoltaic 
modules; all included in class 9.

תאים פוטו-וולטאיים ומודולים  פוטו-וולטאיים; הנכללים כולם
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

3GSOLAR

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212778 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 18328/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מרפאות שיניים לבריאות הפה,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מרפאות
שיניים לבריאות הפה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Happy Oral Health Dental Clinics Ltd. שם: הפי מרפאות שיניים לבריאות הפה בע"מ

Address: 10 Ein Hakore Street  , Rishon Le Zion, Israel כתובת : רחוב עין הקורא 10  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 513835512מספר זיהוי: 513835512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Solomonovich & Co, Adv.

Address: Top Tower 50 Dizengoff St., Tel Aviv, 64332, 
Israel

שם: סולומונוביץ ושות', עו"ד

כתובת : מגדל על רח' דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

Dentistry services; all included in class 44. שירותי רפואת שיניים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212779 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 18428/02/2010



Ownersבעלים

Name: Happy Oral Health Dental Clinics Ltd. שם: הפי מרפאות שיניים לבריאות הפה בע"מ

Address: 10 Ein Hakore Street  , Rishon Le Zion, Israel כתובת : רחוב עין הקורא 10  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 513835512מספר זיהוי: 513835512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Solomonovich & Co, Adv.

Address: Top Tower 50 Dizengoff St., Tel Aviv, 64332, 
Israel

שם: סולומונוביץ ושות', עו"ד

כתובת : מגדל על רח' דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

Dentistry services; all included in class 44. שירותי רפואת שיניים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212780 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 18528/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MySpace, Inc

Address: 407 N. Maple Drive Beverly Hills, California, 
California, 90210, U.S.A.

Identification No.: 68816

(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

Internet based dating, introduction and social 
networking services; providing horoscope information 
via the Internet; all included in class 45.

שירותי פגישות (dating), היכרות ורישּות חברתי מבוססי-
אינטרנט; אספקת מידע הורוסקופ באמצעות האינטרנט;

הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

MYSPACE

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212816 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 18628/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MySpace, Inc

Address: 407 N. Maple Drive Beverly Hills, California, 
California, 90210, U.S.A.

Identification No.: 68816

(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

Internet based dating, introduction and social 
networking services; providing horoscope information 
via the Internet; all included in class 45.

שירותי פגישות (dating), היכרות ורישּות חברתי מבוססי-
אינטרנט; אספקת מידע הורוסקופ באמצעות האינטרנט;

הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212820 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 18728/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 18828/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MySpace, Inc

Address: 407 N. Maple Drive Beverly Hills, California, 
California, 90210, U.S.A.

Identification No.: 68816

(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

Entertainment; providing on-line information in the 
field of news, current events and entertainment via 
the Internet; providing an on-line computer database 
featuring news and entertainment-related topics; 
entertainment services in the nature of audio visual 
entertainment transmitted via communication 
networks and wireless devices; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring 
musical performances, videos, film clips, 
photographs, and other multimedia materials; 
production and distribution of audio visual 
entertainment transmitted via communication 
networks and wireless devices; on-line publishing 
services; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal information and opinions; 
movie schedule and location information services; 
organizing entertainment and cultural events; 
entertainment in the nature of contests, competitions 
and games; included in class 41.

בידור; אספקת מידע מקוון בתחומי החדשות, אירועים עכשויים
ובידור באמצעות האינטרנט; אספקת בסיסי נתונים ממוחשבים
מקוונים המכילים נושאים הקשורים לחדשות ולבידור; שירותי
בידור בדמות בידור אודיו-ויזואלי המועברים באמצעות רשתות
תקשורת והתקנים אלחוטיים; שירותי בידור, היינו, אספקת
אתר המכיל הופעות מוסיקליות, קטעי וידיאו, קטעי סרטים,

תמונות, וחומרי מולטימדיה אחרים; הפקת והפצת בידור אודיו-
ויזואלי המועבר באמצעות רשתות תקשורת והתקנים
אלחוטיים; שירותי פרסום מקוונים; שירותי בידור, היינו,

אספקת משחק מחשב מקוונים; עיתונים מקוונים, היינו, ּבלֹוגִים,
הכוללים מידע ודעות אישיות; לוח זמנים לקולנוע ושירותי מידע
על מיקום; ארגון אירועי תרבות ובידור; בידור בדמות תחרויות,

התחרויות ומשחקים; הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

MYSPACE

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212822 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 18928/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Eentertainment; providing on-line information in the 
field of news, current events and entertainment via 
the Internet; providing an on-line computer database 
featuring news and entertainment-related topics; 
entertainment services in the nature of audio visual 
entertainment transmitted via communication 
networks and wireless devices; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring 
musical performances, videos, film clips, 
photographs, and other multimedia materials; 
production and distribution of audio visual 
entertainment transmitted via communication 
networks and wireless devices; on-line publishing 
services; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal information and opinions; 
movie schedule and location information services; 
organizing entertainment and cultural events; 
entertainment in the nature of contests, competitions 
and games; all included in class 41.

בידור; אספקת מידע מקוון בתחומי החדשות, אירועים עכשויים
ובידור באמצעות האינטרנט; אספקת בסיסי נתונים ממוחשבים
מקוונים המכילים נושאים הקשורים לחדשות ולבידור; שירותי
בידור בדמות בידור אודיו-ויזואלי המועברים באמצעות רשתות
תקשורת והתקנים אלחוטיים; שירותי בידור, היינו, אספקת
אתר המכיל הופעות מוסיקליות, קטעי וידיאו, קטעי סרטים,

תמונות, וחומרי מולטימדיה אחרים; הפקת והפצת בידור אודיו-
ויזואלי המועבר באמצעות רשתות תקשורת והתקנים
אלחוטיים; שירותי פרסום מקוונים; שירותי בידור, היינו,

אספקת משחק מחשב מקוונים; עיתונים מקוונים, היינו, ּבלֹוגִים,
הכוללים מידע ודעות אישיות; לוח זמנים לקולנוע ושירותי מידע
על מיקום; ארגון אירועי תרבות ובידור; בידור בדמות תחרויות,

התחרויות ומשחקים; הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212824 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 19028/02/2010



Owners

Name: MySpace, Inc

Address: 407 N. Maple Drive Beverly Hills, California, 
California, 90210, U.S.A.

Identification No.: 68816

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 19128/02/2010



Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

RT4

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212825 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 19228/02/2010



Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

RT9

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212826 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 19328/02/2010



Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

R25

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212827 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 19428/02/2010



Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

R45

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212828 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 19528/02/2010



Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

R55

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212829 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 19628/02/2010



Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

FLORIDE

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212830 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 19728/02/2010



Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

MAJOR

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212832 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 19828/02/2010



בעלים

שם: משה לוינסון

כתובת : שדרות היוצר 5  , תל אביב, 62746, ישראל

מספר זיהוי: 50729169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itay Hacohen, Adv.

Address: 3 Hayetzira St.  , Ramat Gan, 52521, Israel

שם: איתי הכהן, עו"ד

כתובת : רח' היצירה 3  , רמת גן, 52521, ישראל

Education, entertainment, film production; all 
included in class 41.

חינוך, בידור, הפקת סרטים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212851 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 19928/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: LAHISH MOSHAV OVDIM LEHITYASHVUT HA 
KLAIT SHITUFIT B.M.

שם: לכיש מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ

Address: Moshav Lahish, Israel כתובת : מושב לכיש, ישראל

Identification No.: 570013839מספר זיהוי: 570013839

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erlich Rosen & Co., Adv.

Address: 5 Shoham St. Paz Tower, Ramat Gan, 52521, 
Israel

שם: ארליך רוזן ושות', עו"ד

כתובת : רח' שוהם 5 מגדלי פז, רמת גן, 52521, ישראל

Fresh grapes; all included in class 31. ענבים טריים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212858 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20028/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: LAHISH MOSHAV OVDIM LEHITYASHVUT HA 
KLAIT SHITUFIT B.M.

שם: לכיש מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ

Address: Moshav Lahish, Israel כתובת : מושב לכיש, ישראל

Identification No.: 570013839מספר זיהוי: 570013839

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erlich Rosen & Co., Adv.

Address: 5 Shoham St. Paz Tower, Ramat Gan, 52521, 
Israel

שם: ארליך רוזן ושות', עו"ד

כתובת : רח' שוהם 5 מגדלי פז, רמת גן, 52521, ישראל

Fresh grapes'; all included in class 31. ענבים טריים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212859 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20128/02/2010



Owners

Name: SARASIN-CONSULTADORIA E SERVICOS 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.

Address: Funchal, Madeira, Portugal

Identification No.: 50150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Optical apparatus and instruments; glasses, 
sunglasses, goggles; all included in class 9.

התקני ומכשירי אופטיקה; משקפיים, משקפי שמש, משקפי
ראיה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212862 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20228/02/2010



U.S.A. , 31/12/2007 ארה"ב , 31/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: The Bank of New York Mellon Corporation

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

Identification No.: 68838

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

Fund and portfolio accounting, financial account 
reconciliation and reporting of account assets and 
liabilities, and business management and 
administration services; all included in class 35.

ניהול קרנות ותיקים, התאמה חשבונאית של תיאומים של
חשבונות כספיים ודיווחים על חשבונות עבור נכסים וחבויות,
וניהול עסקים ושירותי אדמיניסטרציה; כלולים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

BNY MELLON

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212889 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20328/02/2010



U.S.A. , 31/12/2007 ארה"ב , 31/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: The Bank of New York Mellon Corporation

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

Identification No.: 68838

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

Banking and financial services; investment 
management and advisory services; corporate trust 
services; trust and estate managements services; 
securities processing, securities lending services, 
securities clearing services and securities execution 
services; and securities depositary receipts services; 
all incldued in class 36.

שירותים בנקאיים ופיננסיים, שירותי ניהול השקעות וייעוץ;
שירותי חברה לנאמנות; שירותי ניהול נכסים ונאמנות; שירותי
משמורת ביטחונות, שירותי טיפול, הלוואה סליקה וביצוע של
בטחונות; וכן שירותי קבלת נאמנות עבור בטחונות;  וכן שירותי

תעודות סחירות; כלולים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

BNY MELLON

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212890 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20428/02/2010



U.S.A. , 31/12/2007 ארה"ב , 31/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: The Bank of New York Mellon Corporation

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

Identification No.: 68838

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

Fund and portfolio accounting, financial account 
reconciliation and reporting of account assets and 
liabilities, and business management and 
administration services; all included in class 35.

ניהול קרנות ותיקים, התאמה חשבונאית של תיאומים של
חשבונות כספיים ודיווחים על חשבונות עבור נכסים וחבויות,
וניהול עסקים ושירותי אדמיניסטרציה; כלולים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212891 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20528/02/2010



U.S.A. , 31/12/2007 ארה"ב , 31/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: The Bank of New York Mellon Corporation

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

Identification No.: 68838

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

Banking and financial services; investment 
management and advisory services; corporate trust 
services; trust and estate managements services; 
securities processing, securities lending services, 
securities clearing services and securities execution 
services; and securities depositary receipts services; 
all incldued in class 36.

שירותים בנקאיים ופיננסיים, שירותי ניהול השקעות וייעוץ;
שירותי חברה לנאמנות; שירותי ניהול נכסים ונאמנות; שירותי
משמורת ביטחונות, שירותי טיפול, הלוואה סליקה וביצוע של
בטחונות; וכן שירותי קבלת נאמנות עבור בטחונות;  וכן שירותי

תעודות סחירות; כלולים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212892 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20628/02/2010



Ownersבעלים

Name: Yucht Roman שם: רומן יוכט

Address: Israel כתובת : בת ים, ישראל

Identification No.: 305901613מספר זיהוי: 305901613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

Physiotherapy services; services of exercise for 
medical rehabilitation; services of exercise for the 
elderly; health care relating to remedial exercise; 
electro therapy services for physiotherapy; all 
included in class 44.

שירותי פיזיותרפיה; שירותי התעמלות לשיקום רפואי; שירותי
התעמלות לקשישים; שירותי בריאות הקשורים להתעמלות
טיפולית; טיפולי אלקטרותרפיים לפיזיותרפיה; כולם נכללים

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212895 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20728/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: E.A. Cosmetics Distributions GmbH

Address: 9 Ammerthalstrasse  , Kirchheim, Munchen, 
Germany

Identification No.: 68846

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; all 
included in class 3.

סבונים; תמרוקים, שמנים אתריים, קוסמטיקה; הנכללים כולם
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

AIGNER STARLIGHT

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212903 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20828/02/2010



Ownersבעלים

Name: Mekusharim Ltd. שם: חברת מקושרים בע"מ

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

Identification No.: 513794230מספר זיהוי: 513794230

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Berman, Adv.

Address: Amot Mishpat Bl 8 Shaul Hamelech Blvd., Tel 
Aviv, 64733, Israel

שם: גלעד ברמן, עו"ד

כתובת : בית אמות משפט שד' שאול המלך 8, תל אביב, 64733,
ישראל

Operation and development of internet social 
networking site that provides a place for uploading 
articles, comments, forums, blogs, images and 
videos; all included in class 42.

הפעלה ופיתוח אתר רשת חברתית באינטרנט המספק לגולשיו
במה לההעלאת כתבות, תגובות, פורומים, בלוגים, תמונות

וקטעי וידאו; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212927 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 20928/02/2010



U.S.A. , 08/01/2008 ארה"ב , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Computer game programs and software, namely, 
programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video 
game consoles, handheld computing devices, mobile 
computing devices, and other computing devices; all 
included in class 9.

תוכניות ותוכנות משחקי מחשב, דהיינו, תוכניות ותוכנות במדיה
מוקלטת עבור, ומועברים דיגיטאלית ל-, מחשבים אישיים,
תיבות משחקי וידאו, התקני מיחשוב המוחזקים ביד, התקני

מיחשוב ניידים והתקני מיחשוב אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CARNIVAL GAMES

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212941 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21028/02/2010



U.S.A. , 08/01/2008 ארה"ב , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

שירותי בידור, דהיינו, הפקה של תוכניות ותוכנות משחקי
מחשב למטרות בידור ואספקת מידע בתחומים של משחקי
מחשב, תוכנות משחקי מחשב, ובידור דרך האינטרנט, למעט

שירותי קזינו; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

CARNIVAL GAMES

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212942 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21128/02/2010



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: FONDATION D'ENTREPRISE THOMSON POUR 
LE PATRIMOINE DU CINEMA ET DE LA TELEVISION

Address: 46 quai Alphonse Le Gallo  , Boulogne-
Billancourt, 92100, France

Identification No.: 68856

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Preparation and maintenance of cinema projectors 
and of films for the cinema and television; installation 
services; all included in class 37.

הכנה ואחזקה של מקרני קולנוע ושל סרטים לקולנוע
ולטלוויזיה; שירותי התקנה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212943 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21228/02/2010



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: FONDATION D'ENTREPRISE THOMSON POUR 
LE PATRIMOINE DU CINEMA ET DE LA TELEVISION

Address: 46 quai Alphonse Le Gallo  , Boulogne-
Billancourt, 92100, France

Identification No.: 68856

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Education; training; entertainment; cultural activities; 
recording (filming) on video tapes; rental of video 
tapes; productions of films on video tapes; film 
production, radio and television programme setting; 
projection of cinema films; organisation and holding 
of conventions, conferences, congresses; cinema 
studios; all included in class 41.

חינוך; הדרכה; בידור; פעילויות תרבותיות; הקלטה (הסרטה)
על קלטות ווידאו; השכרה של קלטות ווידיאו; הפקות של סרטים
על קלטות ווידאו; הפקת סרטים,  סידור תוכניות רדיו וטלוויזיה;
הקרנת סרטי קולנוע; ארגון ועריכת ועידות, כנסים, קונגרסים;

אולפני קולנוע; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212944 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21328/02/2010



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: FONDATION D'ENTREPRISE THOMSON POUR 
LE PATRIMOINE DU CINEMA ET DE LA TELEVISION

Address: 46 quai Alphonse Le Gallo  , Boulogne-
Billancourt, 92100, France

Identification No.: 68856

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Scientific and technological services as well as 
research and devising services relative to the same, 
analysing and industrial research services, meaning 
assessments, estimations, and research in the 
scientific and technological fields performed by 
engineers, research and development of new 
products, analysis for the implantation of computer 
systems; designing and developments of computers 
and software; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים כמו גם שירותי מחקר ותכנון
הקשורים לכך, שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי, כלומר הערכות,
אומדנים, ומחקר בתחומים מדעיים וטכנולוגיים המבוצעים על

ידי מהנדסים, מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים, ניתוח
להשתלה של מערכות מחשב; עיצוב ופיתוח של מחשבים

ותוכנה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212945 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21428/02/2010



Owners

Name: S & V Technologies AG

Address: Neuendorfstr. 20a  , Hennigsdorf, 16761, 
Germany

Identification No.: 68860

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Products of the esthetic dermatology, namely 
medical and medicinal products for rejuvenation, 
being used in particular for wrinkle treatment and 
wrinkle reduction by injection of hyaluronic acid and 
its derivatives; all included in class 5.

מוצרים של דרמוטולוגיה אסתטית, דהיינו מוצרים רפואיים
ותרופתיים להצערה, לשימוש במיוחד לטיפול בקמטים
והפחתת קמטים על ידי הזרקה של חומצת יאלורוניק

ונגזרותיה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Amalian

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212956 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21528/02/2010



Germany , 08/01/2008 גרמניה , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word ELEMENT.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

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

Address: Metzingen, Germany

Identification No.: 13495

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

סבונים; בשמים, תמציות שמנים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער;
משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

ELEMENT

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212970 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word יין and the words שירותי
.but in the combination of the mark ,סומלייה ושמאות יין

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה יין ובמילים
שירותי סומלייה ושמאות יין, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Haim Gan שם: חיים גן

Address: 6 Mazal Shor Street  , Jaffa, 68036, Israel כתובת : רחוב מזל שור 9  , יפו, 68036, ישראל

Identification No.: 59387225מספר זיהוי: 59387225

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Koren

Address: 33 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52511, 
Israel

שם: מאיר קורן

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 33  , רמת גן, 52511, ישראל

Wines, alcoholic beverages and liqueur; all included 
in class 33.

יין, משקאות אלכוהוליים ושיכר; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212974 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21728/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Amit Rubinshtein שם: עמית רובינשטיין

Address: Meseq 42  , Kfar Truman, 73150, Israel כתובת : משק 42  , כפר טרומן, 73150, ישראל

Identification No.: 37478112מספר זיהוי: 37478112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Calfon & Calfon, Law Office

Address: 33 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52511, Twin 
Towers 1, Israel

שם: כלפון את כלפון, משרד עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 52511, מגדלי התאומים 1,
ישראל

Milk and milk products included in class 29. חלב ומוצרי חלב הנכללים כסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212983 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Amit Rubinshtein שם: עמית רובינשטיין

Address: Meseq 42  , Kfar Truman, 73150, Israel כתובת : משק 42  , כפר טרומן, 73150, ישראל

Identification No.: 37478112מספר זיהוי: 37478112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Calfon & Calfon, Law Office

Address: 33 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52511, Twin 
Towers 1, Israel

שם: כלפון את כלפון, משרד עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 52511, מגדלי התאומים 1,
ישראל

Cheese, milk and milk products included in class 29. גבינה, חלב ומוצרי חלב הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

רונה-בלו
RONA-BLUE

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212984 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 21928/02/2010



Ownersבעלים

Name: BioCombe Ltd. שם: ביוקומבה בע"מ

Address: P.O.B. 3245, Hadera, 38132, Israel כתובת : ת.ד.3245, חדרה, 38132, ישראל

Identification No.: 68880מספר זיהוי: 68880

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

Surgical and medical apparatus and instruments for 
use in supplying of oxygen and fittings therefore; All 
included in class 10.

מכשירים וכלים רפואיים וכירורגיים המשמשים לאספקת חמצן
וחלפים עבורם; הנכללים כולם בסוג 10 .

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

ביוקומבה
BIOCOMBE

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213014 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22028/02/2010



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

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

האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: בבית גד שירותי שיווק בע"מ

כתובת : רח' הארבעה 10  , תל אביב, 61030, ישראל

מספר זיהוי: 68889

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

Advisory services relating to real estate ownership; 
Advisory services relating to real estate valuations; 
Agency services for the leasing of real estate 
property; Appraisal of real estate; Brokerage and 
commercial trade of real estate; Commercial real 
estate agency services; Consultation services 
relating to real estate; Management of real estate; 
Providing information, including online, about real 
estate affairs; included in class 36.

שירותי ייעוץ הקשורים לבעלות בנכסי דלא ניידי; שירותי ייעוץ
הקשורים להערכת שוויים של נכסי דלא ניידי; שירותי סוכנות
להשכרת נכסי דלא ניידי; הערכה של נכסי דלא ניידי; תיווך
ומסחר של נכסי דלא ניידי; שירותי סוכנות נכסי דלא ניידי;
שירותי ייעוץ הקשורים לנכסי דלא ניידי; ניהול של נכסי דלא
ניידי; אספקת מידע, כולל אונליין, בנוגע לנושאים הקשורים

לנכסי דלא ניידי; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213038 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22128/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ALOE, BABY, אלו and
.separately, but in the combination of the mark בייבי

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אלו, בייבי,
ALOE ו-BABY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510749047מספר זיהוי: 510749047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

Pregnancy kit; prenancy tests; ovulaiton tests; 
ovulation tests for different measurements; diagnstic 
kit for performing pregnancy tests; diagnostic kit for 
performing ovulation tests; cream for the treatment of 
baby's rash; all the above containing alovera; all 
goods included in class 5.

ערכת הריון; בדיקות הריון; בדיקות ביוץ; בדיקות ביוץ עבור
מדידות שונות; ערכה אבחנתית עבור ביצוע בדיקות הריון;
ערכה אבחנתית עבור ביצוע בדיקות ביוץ; משחה לטיפול

בפריחה לתינוק; כל הנ"ל מכילים אלוורה; כל הסחורות נכללות
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

אלו-בייבי
AloeBaby

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213039 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22228/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Mark Simberg שם: מרק סימברג

Address: 55 Ramataim Rd., P.O.B. 451, Hod Hasharon, 
45103, Israel

כתובת : דרך רמתיים 55, ת.ד.451, הוד השרון, 45103, ישראל

Identification No.: 305935371מספר זיהוי: 305935371

Name: A;exander Aizenshtat שם: אלכסנדר איזנשטט

Address: 55 Ramataim Rd., P.O.B. 451, Hod Hasharon, 
45103, Israel

כתובת : דרך רמתיים 55, ת.ד.451, הוד השרון, 45103, ישראל

Identification No.: 313955395מספר זיהוי: 313955395

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; all incldued in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים ארומאטיים, תכשירים קוסמטיים,
תחליבים לשער, משחות שינים ושטיפות פה; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213046 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Mark Simberg שם: מרק סימברג

Address: 55 Ramataim Rd., P.O.B. 451, Hod Hasharon, 
45103, Israel

כתובת : דרך רמתיים 55, ת.ד.451, הוד השרון, 45103, ישראל

Identification No.: 305935371מספר זיהוי: 305935371

Name: A;exander Aizenshtat שם: אלכסנדר איזנשטט

Address: 55 Ramataim Rd., P.O.B. 451, Hod Hasharon, 
45103, Israel

כתובת : דרך רמתיים 55, ת.ד.451, הוד השרון, 45103, ישראל

Identification No.: 313955395מספר זיהוי: 313955395

Natural pharmaceutical preparations and medicated 
food additives; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים טבעיים ותוספי מזון רפואיים; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213047 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Mark Simberg שם: מרק סימברג

Address: 55 Ramataim Rd., P.O.B. 451, Hod Hasharon, 
45103, Israel

כתובת : דרך רמתיים 55, ת.ד.451, הוד השרון, 45103, ישראל

Identification No.: 305935371מספר זיהוי: 305935371

Name: A;exander Aizenshtat שם: אלכסנדר איזנשטט

Address: 55 Ramataim Rd., P.O.B. 451, Hod Hasharon, 
45103, Israel

כתובת : דרך רמתיים 55, ת.ד.451, הוד השרון, 45103, ישראל

Identification No.: 313955395מספר זיהוי: 313955395

Slight sedative medicine, nutritional food additives for 
use as flavorings, ingredients or fillers; all ncluded in 
class 5.

תרופות הרגעה קלה, תוספי מזון תזונתיים לשימוש כנותני
טעם, מרכיבים או מילויים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

נאוולול פורטה
Neovalol Forte

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213048 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22528/02/2010



U.S.A. , 09/01/2008 ארה"ב , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ANALYTICAL LABS, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Zeus Industrial Products, Inc.

Address: Orangeburg, South Carolina, U.S.A.

Identification No.: 68902

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

Analysis and testing of polymers and other advanced 
materials; consulting and advisory services in the 
fields of polymers and other advanced materials; 
providing information in the fields of polymers and 
other advanced materials; all included in class 42.

ניתוח ובדיקה של פולימרים וחומרים מתקדמים אחרים; שירותי
ייעוץ והיוועצות בתחומי הפולימרים וחומרים מתקדמים אחרים;
אספקת מידע בתחומי פולימרים וחומרים מתקדמים אחרים;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

POLYMATHIC ANALYTICAL LABS

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213065 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22628/02/2010



Ownersבעלים

Name: MIFAL CHAIM LTD. שם: מפעל חיים בע"מ

Address: כתובת : ירמיהו 78  , ירושלים, 94467, ישראל

Identification No.: 68912מספר זיהוי: 68912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Monetary matters, fund raising and financial 
resources; real estate business; included in class 36.

ענייני כספים, גיוס כספים ומשאבים פיננסים; עסקי נכסי דלא
נייד; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

MEIR PANIM

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213094 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22728/02/2010



Ownersבעלים

Name: MIFAL CHAIM LTD. שם: מפעל חיים בע"מ

Address: כתובת : ירמיהו 78  , ירושלים, 94467, ישראל

Identification No.: 68912מספר זיהוי: 68912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Education and professional training for the 
unemployed, the needy, new immigrants and youths 
at risk; employment guidance; special education; 
informal education; included in class 41.

חינוך והכשרה מקצועית למובטלים, נזקקים, עולים חדשים
ונוער בסיכון; הכוונה תעסוקתית; חינוך מיוחד; חינוך בלתי

פורמאלי, הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

MEIR PANIM

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213095 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22828/02/2010



Ownersבעלים

Name: MIFAL CHAIM LTD. שם: מפעל חיים בע"מ

Address: כתובת : ירמיהו 78  , ירושלים, 94467, ישראל

Identification No.: 68912מספר זיהוי: 68912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Provision of food, beverages and shelter for the 
needy; included in class 43.

אספקת מזון, משקאות ומחסה עבור נזקקים; הנכללים בסוג
.43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

MEIR PANIM

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213096 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 22928/02/2010



Ownersבעלים

Name: MIFAL CHAIM LTD. שם: מפעל חיים בע"מ

Address: כתובת : ירמיהו 78  , ירושלים, 94467, ישראל

Identification No.: 68912מספר זיהוי: 68912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Support and help services for the needy; charity 
services; provision of equipment for the needy, 
including household equipment, computer 
appliances, furniture, electrical appliances; 
dispensation of school bags and their content; 
collection and dispensation of clothing, blankets and 
heating appliances for the needy; included in class 
45.

שירותי סיוע עזרה ותמיכה בנזקקים; שירותי צדקה; אספקת
ציוד לנזקקים, לרבות ציוד ביתי, מכשירי מחשוב, ריהוט,

מכשירי חשמל; חלוקת ילקוטים ותכולתם; איסוף וחלוקת ביגוד,
שמיכות ואמצעי חימום לנזקקים; הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

MEIR PANIM

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213097 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23028/02/2010



Ownersבעלים

Name: MIFAL CHAIM LTD. שם: מפעל חיים בע"מ

Address: כתובת : ירמיהו 78  , ירושלים, 94467, ישראל

Identification No.: 68912מספר זיהוי: 68912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Monetary matters, fund raising and financial 
resources; real estate business; included in class 36.

ענייני כספים, גיוס כספים ומשאבים פיננסים; עסקי נכסי דלא
נייד; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213102 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23128/02/2010



Ownersבעלים

Name: MIFAL CHAIM LTD. שם: מפעל חיים בע"מ

Address: כתובת : ירמיהו 78  , ירושלים, 94467, ישראל

Identification No.: 68912מספר זיהוי: 68912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Education and professional training for the 
unemployed, the needy, new immigrants and youths 
at risk; employment guidance; special education; 
informal education; included in class 41.

חינוך והכשרה מקצועית למובטלים, נזקקים, עולים חדשים
ונוער בסיכון; הכוונה תעסוקתית; חינוך מיוחד; חינוך בלתי

פורמאלי, הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213103 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23228/02/2010



Ownersבעלים

Name: MIFAL CHAIM LTD. שם: מפעל חיים בע"מ

Address: כתובת : ירמיהו 78  , ירושלים, 94467, ישראל

Identification No.: 68912מספר זיהוי: 68912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Suppliance of food, beverages and shelter for the 
needy; included in class 43

אספקת מזון, משקאות ומחסה עבור נזקקים; הנכללים בסוג
.43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213104 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23328/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
COMPUTING TECHNOLOGIES בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Owl Computing Technologies, Inc.

Address: 38A Grove Street, Suite 101  , Ridgefield, CT, 
U.S.A.

Identification No.: 68913

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

Address: Migdal Hateumim 2 35 Jabotinsky Street, 
Ramat Gan, 52511, Israel

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

כתובת : מגדל התאומים 2 רחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן,
52511, ישראל

Computer peripherals and software that permit 
secure unidirectional transfer of data from a source 
computer to a destination computer; all included in 
class 9.

ציוד קצה למחשבים ותוכנה המאפשרים העברה חד-כיוונית
מאובטחת של מידע ממחשב מקור למחשב יעד; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

OWL COMPUTING TECHNOLOGIES

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213105 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: מלי קסלר

כתובת : כפר מונש, 42875, ישראל

מספר זיהוי: 14650147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 31048, Israel

שם: אבניאל, סלומון ושות', עו"ד

כתובת : רח' הבנקים 5, ת.ד.4882, חיפה, 31048, ישראל

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals; all included in class 
45.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי
הפרט; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

שיטת מלי קסלר

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213135 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23528/02/2010



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

KERATIN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COMPLEX בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hair Express Ltd. שם: הייר אקספרס בע"מ

Address: 53 Arlozorov St.  , Tel Aviv, 62646, Israel כתובת : רח' ארלוזרוב 53  , תל אביב, 62646, ישראל

Identification No.: 513617258מספר זיהוי: 513617258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

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

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

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

Preparations for the treatment of the hair; hair 
preparations; preparations for smoothing of hair; 
preparations for restoration of hair; gels, sprays and 
mousses and preparations for hair styling and hair 
care; hair conditioners and lotions; preparations for 
coloring hair; hair dyes and tints; all included in class 
3.

תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לשיער; תכשירים להחלקת
שיער; תכשירים לשיקום שיער; ג'ל, תרסיסים, מוסים ותכשירים
לעיצוב ולטיפוח שיער; מייצבי ותחליבי שיער; תכשירים לצביעת

שיער; צבעים וגוונים ושיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213142 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23628/02/2010



U.S.A. , 08/01/2008 ארה"ב , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: AbitibiBowater, Inc.

Address: Montreal, Quebec, Canada

Identification No.: 68826

(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

Paper, namely, groundwood paper; newsprint paper, 
newsprint, coated paper, printing paper, computer 
paper, recycled paper, fine paper, coated printing 
paper, coated and uncoated paper with recycled 
content, super-calendered grade paper, freesheet 
hybrid paper, blank directory paper, graphic arts 
converting paper, photocopy paper, and craft paper; 
absorbent paper tissues; corrugated containers; 
packaging made of plastic, namely bags, bottles, 
films, tubes, baskets, trays and tapes; all included in 
class 16.

נייר, דהיינו נייר עץ אדמה, נייר עבור נייר עיתונים, נייר עיתונים,
נייר מצופה, נייר הדפסה, נייר מחשב, נייר ממוחזר, נייר

באיכות גבוהה, נייר הדפסה מצופה, נייר מצופה ושאיננו מצופה
עם תוכן ממוחזר, נייר מעגילת הברקה, נייר מעורב גיליון

חופשי, נייר מדריך חלק, נייר המרק עבודות אומנות גראפיות,
נייר פורמה נמשך, נייר צילום, ונייר קרפט, ממחטות נייר סופג;
מיכלים מתקפלים; מארזים העשויים מפלסטיק, דהיינו שקיות,
בקבוקים, סרטים, שפורפרות, סלים, מגשים וסרטים; כולם

כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213152 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23728/02/2010



Owners

Name: AbitibiBowater, Inc.

Address: Montreal, Quebec, Canada

Identification No.: 68826

(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

Plywood; lumber; building boards; hardboards and 
hardboards siding; wood poles; treated wood 
products, namely, remanufactured and engineered 
wood for fences, non-metal roofing and non-metal 
floors, wood furring strips, wood floor joist flanges, 
and wood truss chords; all included in class 19.

עץ לביד; קורות שאינן נסורות; לוחות בנין; לוחות קשים וצדדי
לוחות קשים; מוטות עץ; מוצרי עץ מטופל, דהיינו יצור מחדש
והנדסת עץ עבור גדרות, תקרות שאינן ממתכת ורצפות שאינן
ממתכת, רצועות כיסוי מעץ, אגני קורת רצפה מעץ, ומיתרי

תמיכה מעץ; כולם כלולים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213153 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase VERNICI E COLORANTI 
PER LEGNO, but in the combination of the mark.

VERNICI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
E COLORANTI PER LEGNO, אלא בהרכב הסימן.

The colors appearing in the mark are: blue in 
pantone shade 287C.

287C. הצבעים הנראים בסימן הם: כחול בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Akzo Nobel Coatings International B.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 18674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Industrial paints, varnishes, hardeners, lacquers 
including parquet floor lacquers; all included in class 
2.

צבעים תעשייתיים, הברקות, מקשיחים, לכות כולל לכות
לפרקט; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213174 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 23928/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase VERNICI E COLORANTI 
PER LEGNO, but in the combination of the mark.

VERNICI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
E COLORANTI PER LEGNO, אלא בהרכב הסימן.

The colors appearing in the mark are: blue in 
pantone shade 287C.

287C. הצבעים הנראים בסימן הם: כחול בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Akzo Nobel Coatings International B.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 18674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Wooden frames, non-metallic staircases, self-
supporting and removable strips and other non-
metallic structures; all included in class 19.

מסגרות עץ, גרמי מדרגות שאינן מתכתיות, רצועות התומכות
בעצמן והניתנות להסרה ומבנים אחרים שאינם מתכתיים;

הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213175 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase VERNICI E COLORANTI 
PER LEGNO, but in the combination of the mark.

VERNICI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
E COLORANTI PER LEGNO, אלא בהרכב הסימן.

The colors appearing in the mark are: blue in 
pantone shade 287C.

287C. הצבעים הנראים בסימן הם: כחול בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Akzo Nobel Coatings International B.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 18674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Building construction and installation services to do 
with wood; all included in class 37.

שירותי הקמת והתקנת מבנים בכול הנוגע לעץ; הנכללים כולם
בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213176 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24128/02/2010



Italy , 27/06/2008 איטליה , 27/06/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the indication 100% separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בציון 100%
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: IVECO S.p.A.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Paper, cardboard, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery, adhesives for 
stationery of household purposes, typewriters and 
office requisites, plastic materials for packaging, 
instructional and teaching material; all included in 
class 16.

נייר, קרטון, חומר מודפס, חומר לכריכת ספרים, צילומים, כלי
כתיבה, דבקים לכלי כתיבה של משק בית, מכונות כתיבה וצרכי

משרד, חומרים פלסטיים לאריזה, חומרי הדרכה והוראה;
הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213191 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24228/02/2010



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Daniel Defense, Inc.

Address: 6002 Commerce Boulevard  , Savannah, 
Georgia, 31904, U.S.A.

Identification No.: 68941

(Georgia 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

Accessory parts for firearms, namely, mounting rail 
apparatus and mounting rails, firearm sling mounts, 
firearm optic mounts, firearm light mounts, upper 
receivers for feeding and ejecting cartridges to 
firearms, and gas blocks for transferring gases within 
firearms; all included in class 13.

חלקי אבזור לנשק חם, דהיינו, התקני מסילת קנה ומסילות
קנה, מתאם מתלה לנשק חם, מתאמים אופטיים לנשק חם,

מתאמי תאורה לנשק חם, פתח עליון להזנה ופלטה של כדורים
לנשק חם, ומחסומי גז להעברת גזים בתוך נשק חם; הנכללים

כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

DANIEL DEFENSE

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213198 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: OKBABY S.R.L.

Address: Telgate (Bergamo), Italy

Identification No.: 68942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Household or kitchen utensils and containers, 
chamber pots, potties for children, basins, 
washbasins, plastic bathtubs for babies, bathtubs for 
babies, portable baby baths, bathing supports for 
babies, combs and sponges, toilet cases, pots (non-
electric, not of precious metal), plastic bottles, 
pottery, vases (not of precious metal); all included in 
class 21.

כלים ומיכלים למשק בית ולמטבח, סירי לילה, סירים לילדים,
כיורים, כיורי רחצה, אמבטיות פלסטיק לתינוקות, אמבטיות
לתינוקות, אמבטיית תינוק ניידת, תמיכות אמבט לתינוקות,
ספוגים ומסרקים, תיקי רחצה,סירים ( לא אלקטרונים, לא
ממתכות אצילות), בקבוקי פלסטיק, כלי חרס, ואזות (לא

ממתכות אצילות); הכול כלול בסיווג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213199 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24428/02/2010



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

,OPTIC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DIRECT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Optic Direct Ltd. שם: אופטיק דיירקט בע"מ

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

Identification No.: 513974154מספר זיהוי: 513974154

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Neil Horwitz, Adv.

Address: 6 Maabarot St.  , Haifa, 34461, Israel

שם: ניל הורביץ, עו"ד

כתובת : מעברות 6  , חיפה, 34461, ישראל

Contact lenses; inclued in class 9. עדשות מגע; הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

OPTIC DIRECT

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213209 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24528/02/2010



Owners

Name: STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GmbH

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 67284

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
depressions, functional dyspepsia, irritable bowel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; dietary 
supplements for the treatment of psychovegetative 
disorders, depressions, functional dyspepsia, irritable 
bowel syndrome; dietary supplements for the 
treatment of gastrointestinal disorders;all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בדיכאונות, דיפרסיה תפקודית
ותסמונת המעי הרגיז; תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות של
הקיבה והמעיים; תוספים דיאטטיים עבור הטיפול של הפרעות
פסיכו-צמחיות, דיכאונות, מצב רוח רע תפקודי, תסמונת המעי
הרגיז; תוספים דיאטטים עבור הטיפול בהפרעות של הקיבה

והמעיים; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213212 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24628/02/2010



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

NO  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
TORSION SYSTEMבנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: FITT S.p.A.

Address: via Piave, 4  , Sandrigo (Vicenza), 36066, Italy

Identification No.: 51720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Hoses made of plastic with tubular mesh; included in 
class 17.

צינורות העשויים מפלסטיק עם רשת צינורית; הנכללים בסוג
.17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213230 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24728/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Wenger S.A.

Address: Route de Bale 63  , Delemont, 2800, 
Switzerland

Identification No.: 64585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, in particular adapters, converters, 
transformers and battery chargers; measuring 
apparatus, in particular altimeters, pedometers, 
thermometers, directional compasses, compasses; 
computer carrying cases; sunglasses; sunglasses 
cases; spectacle cases; straps for sunglasses or 
spectacles; mouse mats; camera cases; mobile 
phone cases; mobile phone straps; memory sticks; 
cases for laptops; wristbands with flash drive; cases 
for CDs or DVDs; all included in class 9.

מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או
שליטה בחשמל, בייחוד מתאמים, ממירים, שנאים ומטעני

סוללות; מכשירי מדידה, בייחוד מדי גובה, פדומטרים, מדי חום,
מצפנים מכוונים, מצפנים; נרתיקים לנשיאת מחשבים; משקפי
שמש; נרתיקים למשקפי שמש; נרתיקים למשקפיים; רצועות
למשקפי שמש או משקפיים; פדים לעכבר; נרתיקים למצלמות;
נרתיקים לטלפונים ניידים; רצועות לטלפונים ניידים; מקלות

זיכרון; נרתיקים למחשבים ניידים; רצועות כף-יד עם זיכרון נייד
פלאש; נרתיקי CDs או DVDs; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

WENGER

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213240 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SPORTING 9 TO 5, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SPORTING 9 TO 5, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: OFFSPORTING LTD. שם: אופספורטינג בע"מ

Address: 4 Berkovitz St., P.O.B. 33111, Tel Aviv, 61330, 
Israel

כתובת : רח' ברקוביץ 4, ת.ד.33111, תל אביב, 61330, ישראל

Identification No.: 514160787מספר זיהוי: 514160787

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tal Ron, Drihem & Co., Adv.

Address: 4 Berkowitz St., P.O.B. 33111, Tel Aviv, 61330, 
Museum Tower, Seventh Floor, Israel

שם: טל רון, דריהם ושות', עו"ד

כתובת : י.ד. ברקוביץ' 4, ת.ד.33111, תל אביב, 61330, מגדל
המוזיאון, קומה שביעית, ישראל

Gymnastic and sporting articles included in class 28. צורכי התעמלות וספורט הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213252 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 24928/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.

Address: Esplugues de Llobregat (Barcelona), Spain

Identification No.: 68972

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

Pharmaceutical products, hygienic products for 
medical use; dietetic substances for medical use, 
plasters for medical purposes, disinfectants for 
hygienic purposes; all the above for the use of 
treatment of infections via topic or otic; all goods 
included in class 5.

מוצרי רוקחות, מוצרים היגיינים לשימוש רפואי; חומרים
דיאטטיים לשימוש רפואי; רטיות למטרות רפואיות, חומרי
למטרות הגייניות; כל הנ"ל לשימוש בטיפול מקומי ואוזני

בדלקות; כל הסחורות נכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

EBERTOP

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213291 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 25028/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.

Address: Esplugues de Llobregat (Barcelona), Spain

Identification No.: 68972

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

Pharmaceutical products, hygienic products for 
medical use; dietetic substances for medical use, 
plasters for medical purposes, disinfectants for 
hygienic purposes; all the above for the use of 
treatment of infections via topic or otic; all goods 
included in class 5.

מוצרי רוקחות, מוצרים היגיינים לשימוש רפואי; חומרים
דיאטטיים לשימוש רפואי; רטיות למטרות רפואיות, חומרי
למטרות הגייניות; כל הנ"ל לשימוש בטיפול מקומי ואוזני

בדלקות; כל הסחורות נכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

EBERNET

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213292 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 25128/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 25228/02/2010



Owners

Name: LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.

Address: Esplugues de Llobregat (Barcelona), Spain

Identification No.: 68972

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

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
preparations for the treatment of ulcers, intestinal 
diseases, disorders of the bile ducts, infections of the 
respiratory tract, infections of skin and soft tissue, 
infections of ear, nose and throat, fungal infections, 
bacterial infections, prostate disorders, heart 
conditions, high cholesterol, cardiovascular dietetic 
muscular disorders, neuropathy and vitamin 
deficiency; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, namely dietetic food adapted for medical use; 
baby food; plasters for medical use; plasters for 
medical use; dressings for wounds, burns and for 
surgery; materials for filling teeth; dental wax;  
disinfectants, namely all purpose disinfectants, 
disinfectants for medical instruments, disinfecting 
hand wash; pesticides, fungicides, herbicides; all 
goods included in class 5.

מוצרי רוקחות ווטרנריה דהיינו, תכשירים לטיפול בכייבים,
מחלות מעיים, אי סדירות בצינורות המרה, דלקות בדרכי

הנשימה, דלקות בעור וברקמות רכות, דלקות באוזן, אף וגרון,
דלקות פטרתיות, דלקות בקטריאליות, אי סדירות בערמונית,
בעיות לב, רמת כולסטרול גבוה, אי סדירות של שרירי כלי הדם
והלב, מחלות עצבים ומחסור בויטמינים; תכשירים סניטריים
למטרות רפואיות; מוצרים דיאטטיים המותאמים למטרות

רפואיות, דהיינו, מזון דיאטטי המותאם למטרות רפואיות, מזון
לתינוקות; פלסטרים למטרות רפואיות; רטיות לפצעים, כויות
ולניתוחים; חומר לסתימת שיניים; שעווה לרפואת שיניים;

חומרי חיטוי, דהיינו חומרי חיטוי כלליים, חומרי חיטוי למכשירים
רפואיים, חומרי חיטוי לשטיפת הידיים; קוטלי מזיקים; קוטלי

פטריות וקוטלי עשבים; כל הסחורות נכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213293 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 25328/02/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Martin-Baker Aircraft Company Limited

Address: Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 68974

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

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; vehicle ejection seats; helicopter safety seats; 
vehicle, in particular aircraft, seats; parachutes; seat 
harnesses and parachute harnesses; parts and 
fittings therefor; all included in class 12.

כלי רכב; מערכות לניידות ביבשה, באוויר או בים; מושבי מפלט
לכלי רכב; כיסאות בטיחות למסוק; מושבים לכלי רכב, במיוחד
למטוסים; מצנחים; ריתמות למושבים וריתמות למצנחים;
חלקים ואביזרים לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

MARTIN-BAKER

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213295 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 25428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: KUKULA LTD. שם: קוקולה בע"מ

Address: 95 Hasharon St.  , Yavne, Israel כתובת : רח' השרון 95  , יבנה, ישראל

Identification No.: 514144377מספר זיהוי: 514144377

Chain of stores for selling jewelry and fashion items; 
all in class 35.

רשת חנויות לתכשיטים ואביזרי אופנה; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213302 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 25528/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Nokia Corporation

Address: Espoo, Finland

Identification No.: 50228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Mobile telephones; alarm clocks, calculators, digital 
cameras, electronic address books and calendars, 
FM radio tuners, music and video players, and sound 
and video recorders sold as component parts of 
mobile telephones; all included in class 9.

טלפונים סלולאריים, שעונים מעוררים, מחשבונים, מצלמות
,FM דיגיטאליות, אלפונים ולוחות שנה אלקטרוניים, כווני רדיו

נגני מוזיקה ווידאו,ומקלטי קול ווידאו הנמכרים כחלקים
מרכיבים של טלפונים סלולאריים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

XPRESSMUSIC

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213310 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 25628/02/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Pharmaceutical preparations in the cardiovascular 
field for treating hypertension and metabolic 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות בתחום מערכת הלב וכלי הדם לטיפול במחלות
לחץ דם גבוה ומחלות מטבוליות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

RASILEZ HCT

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213332 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 25728/02/2010



The black empty spaces appearing in the middle of 
the mark, namely, the oval image and curving ribbon 
images that appear above and below the oval image, 
shall not be filled but by a trademark registered in 
Israel or descriptive matter which has no trademark 
character.

השטחים הריקים בצבע שחור המופיעים במרכז הסימן, דהיינו,
הדמות האובאלית ודמויות הסרט המסתלסל שמופיעות מעל
ומתחת לדמות האובאלית, לא ימולאו אלא בסימן מסחר רשום
בישראל או בציונים מתארים שאין בהם אופי של סימן מסחר.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Spirits; liqueurs; whiskies; cocktails; whiskey based 
drinks; spirit based drinks; wines; ready-to-drink 
alcoholic drinks; alcoholic drinks; all included in class 
33.

כוהלים; ליקרים; ויסקי; קוקטיילים; משקאות מבוססי ויסקי;
משקאות מבוססי כהל; יינות; משקאות אלכוהוליים המוכנים
לשתיה; משקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213334 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 25828/02/2010



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

י"ד אדר תש"ע - 25928/02/2010



Providing personal support services for patients, 
main caregiver, caregivers and family members of 
the chronically ill and/or disabled, namely, 
companionship and emotional support; providing 
personal support services for patients and families of 
patients with Alzheimer's disease and with other 
forms of Dimentia, namely, emotional counseling and 
emotional support; matching individuals with a life-
changing or life-threatening health condition with 
other individuals who have experienced that health 
condition for the purpose of emotional support; 
organizing and conducting support groups in the field 
of Alzheimer's disease and with other forms of 
Dementia; providing personal support services for 
families of patients with life threatening disorders, 
namely, companionship, help with medical forms, 
emotional counseling and emotional support; 
development of supporting services for patients and 
their families including projects for quality of life in the 
absence of pharmaceutical solution; all included in 
class 45.

מתן שירותי תמיכה אישיים לחולה, למטפל העיקרי, למטפלים
ולבני משפחה של חולים כרוניים ו/או מוגבלים, דהיינו, רעות

ותמיכה רגשיות; מתן שירותי תמיכה אישית לחולים ולמשפחות
של חולים בדמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות, דהיינו, ייעוץ
נפשי ותמיכה נפשית; תיאום יחידים החווים שינוי בחיים או
מצבים של איום על החיים עם אחרים אשר חוו מצבים דומים
למטרת תמיכה נפשית; ארגון והפעלה של קבוצות תמיכה
בתחום הדמנציה, האלצהיימר ומחלות דומות; מתן שירותי
תמיכה אישית למשפחות של חולים במצבים של איום על

החיים, דהיינו, רעות, סיוע במילוי טפסים רפואיים, ייעוץ נפשי
ותמיכה נפשית; פיתוח מערך שירותים תומך לחולים

ולמשפחותיהם לרבות פרויקטים למתן איכות חיים בהעדר
פתרון תרופתי; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213345 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 26028/02/2010



בעלים

שם: עמדא - עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות
בישראל ע.ר.

כתובת : ת.ד.5261, רמת גן, ישראל

מספר זיהוי: 68985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 26128/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קשרים,
כישורים, פעילות לבריאות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: עמדא - עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות
בישראל ע.ר.

כתובת : ת.ד.5261, רמת גן, ישראל

מספר זיהוי: 68985

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

Printed materials, namely, informational booklets, 
brochures, pamphlets and newsletters on the topics 
of healthcare, aging, dementia and Alzheimer’s 
disease and memory challenged individuals; Kits 
containing goods included in class 16 for improving 
the life quality of Alzheimer’s patients and care 
givers; all included in class 16.

חומרים מודפסים, דהיינו, ספרוני מידע, ברושורים, פליירים
וניוזלטרס בנושאי שמירת הבריאות, הזדקנות, דמנציה, מחלת
אלצהיימר ויחידים עם בעיות זכרון; ערכות המכילות טובין
הנכללים בסוג 16 לשיפור איכות החיים של חולי אלצהיימר

והמטפלים בהם; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213346 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 26228/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קשרים,
כישורים, פעילות לבריאות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: עמדא - עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות
בישראל ע.ר.

כתובת : ת.ד.5261, רמת גן, ישראל

מספר זיהוי: 68985

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

Personal care of patients with Alzheimer's disease 
and with other forms of Dimentia, through dedicated 
kits for activities and stimulation, intended to improve 
the quality of life in various stages of the disease; all 
included in class 45.

טיפול אישי בחולים במחלת דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות,
באמצעות ערכות ייעודיות להפעלה וגירוי, לשיפור איכות החיים

בשלבים שונים של המחלה; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213348 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 26328/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CHILDREN'S, 
RESEARCH, HOSPITAL and FOUNDER separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FOUNDER-ו CHILDREN'S, RESEARCH, HOSPITAL

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: American Lebanese Syrian Associated 
Charities, Inc.

Address: Memphis, Tennessee, U.S.A.

Identification No.: 68987

(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

Charitable fund raising and funding of charitable 
services; all included in class 36.

גיוס כספים לצדקה ומימון של שירותי צדקה; הנכללים כולם
בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213350 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 26428/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 26528/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CHILDREN'S, 
RESEARCH, HOSPITAL and FOUNDER separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FOUNDER-ו CHILDREN'S, RESEARCH, HOSPITAL

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: American Lebanese Syrian Associated 
Charities, Inc.

Address: Memphis, Tennessee, U.S.A.

Identification No.: 68987

(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

Hospital and medical services; medical clinics; 
medical evaluation services; functional assessment 
programs for patients receiving medical and 
rehabilitation services; providing medical information; 
providing information in the field of catastrophic 
diseases in children, primarily pediatric cancers via 
the internet; nursing care; home nursing aid services; 
physical rehabilitation; nutrition counseling; and 
dental care and treatment; all included in class 44.

שירותי בית חולים ורפואה; קליניקות רפואיות; שירותי הערכה
רפואית; תוכניות הערכה תפקודיות לחולים המקבלים שירותים
רפואיים ושיקומיים; מתן מידע רפואי; מתן מידע בתחום מחלות
קטסטרופליות בילדים, בעיקר של ריפוי סרטן בילדים באמצעות
האינטרנט; טיפול סיעודי; שירותי עזרה סיעודית ביתיים; שיקום
פיסי; ייעוץ תזונתי; וטיפול ופיקוח דנטלי; הנכללים כולם בסוג

.44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 213351 מספר סימן

Application Date 18/07/2008 תאריך הגשה

י"ד אדר תש"ע - 26628/02/2010



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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Automated auditory evoked potential (AEP) computer 
program used in analyzing neurological and hearing 
assessment; automated electroencephalogram 
(EEG) computer program used in analyzing 
neurological assessment; computer software for use 
in connection with a neurological assessment tool 
based on advanced digital signal processing (DSP) 
of either the surface electroencephalogram (EEG) 
and/or auditory evoked potential (AEP); recorded 
computer database of electroencephalographic 
(EEG) and evoked potential (EP) records of patients 
with no known neurologic abnormalities and of 
patients with distinct known and demonstrated 
neurologic abnormalities; signal processing 
technology for acquisition and analysis of brain 
electrical signals, comprising electrodes, analog 
hardware, digital hardware, storage, and signal 
processing software.

(AEP) תוכנת מחשב באוטומציית פוטנציאל מעורר שמיעתית
המשמשת בניתוח הערכה נוירולוגית ושמיעה. תוכנת מחשב
באוטומציית אלקטרואנצפלוגרם (EEG), המשמשת לניתוח

הערכה נוירולוגית. תוכנת מחשב לשימוש בהקשר לכלי הערכה
(DSP) נוירולוגית המבוסס על ניתוח אותות דיגיטליים מתקדם
של אלקטרואנצפלוגרם שטח (EEG) ו/או של פוטנציאל מעורר

שמיעתית (AEP). בסיס נתונים מתועד של רשומות
אלקטרואנצפלוגרם שטח (EEG) ו/או של פוטנציאל מעורר
שמיעתית (AEP) של מטופלים נעדרי אבנורמליות נוירולוגית
ידועה ושל מטופלים בעלי אבנורמליות נוירולוגיות ידועות
(acquisition) ומוכחות. טכנולוגיית עיבוד אותות לרכישה

ולניתוח אותות חשמליים של המוח, הכולל אלקטרודות, חומרה
אנלוגית, חומרה דיגיטלית, אחסון ותוכנה לעיבוד אותות; הכל

כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

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

Automated, handheld, functional 
neurological assessment tool based on 
advanced digital signal processing (DSP) of 
either the surface electroencephalogram 
(EEG) and/or auditory evoked potential 
(AEP).

כלי פונקציונלי אוטומטי או לשימוש ידני להערכה
נוירולוגית המבוסס על עיבוד אותות דיגיטליים
מתקדם (DSP) של אלקטרואנצפלוגרם שטח

;(AEP) ו/או של פוטנציאל מעורר שמיעתית (EEG)
הנכלל בסוג 9.

Class 9 סוג: 9

U.S.A. , 23/01/2008 ארה"ב , 23/01/2008

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

BRAINSCOPE

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213355 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 26728/02/2010



Owners

Name: BrainScope Company, Inc.

Address: 16052 Swingley Ridge Road Suite 220, 
Chesterfield, Missouri, 63017, U.S.A.

Identification No.: 68988

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 26828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Johnson & Johnson Consumer France SAS

Address: Issy-Les-Moulineaux Cedex, France

Identification No.: 63777

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Facial skin lotions, skin moisturizers, skin creams, 
skin toners and cleansers; body lotions; hand cream; 
anti-wrinkle cream; all included in class 3.

תחליבים לעור הפנים, משחת לחות לעור, משחות לעור,
מגוונים ומנקים לעור; תחליבים לגוף; משחה לידיים; משחה נגד

קמטים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CICABIAFINE

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213367 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 26928/02/2010



Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue  , Summit, New Jersey, 
07901, U.S.A.

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Genetic testing reagents for scientific laboratory use, 
namely, DNA probes; adhesives for biological tissue, 
namely, blood, stem cells, umbilical cords and 
placentas for scientific, laboratory and medical 
research;  proteins for industrial and human 
consumption, namely, animal proteins; all included in 
class 1.

מגיבי בדיקות גנטיות לשימוש של מעבדות מדעיות, בעיקר,
חקר DNA; דבקים לצירוף תאים ביולוגיים, בעיקר, דם, תאי
גזע, חבלי תבור ושליות למחקר מדעי, מעבדתי ורפואי;

פרוטאינים לתעשייה ולצריכת אנוש, בעיקר, פרוטאינים מחיות;
כולם כלולים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

PDAC

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213369 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27028/02/2010



Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue  , Summit, New Jersey, 
07901, U.S.A.

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Medicinal and biological preparations from stem 
cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof, for pharmaceutical, clinical or 
medical laboratory use, namely, preparations that 
modulate the immune system; biological tissue from 
stem cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof intended for use as a wound 
covering; wound dressings; burn dressing; surgical 
dressing; pharmaceutical preparations from stem 
cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof for wounds; pharmaceutical 
preparations from stem cells, stem cell tissue or stem 
cell scaffold, or a combination thereof for use in 
preventing rejection of transplanted organs and 
tissue; and biological tissue intended for subsequent 
implantation, namely, blood, stem cells, umbilical 
cords and placentas, for medical and clinical use; 
biological preparations for medical purposes; all 
included in class 5.

תכשירים תרופתיים וביולוגיים מתאי גזע, צירוף תאי גזע או
פיגום תאי גזע, או שילוב מכך,לשימוש מעבדתי תרופתי, קליני
או רפואי, בעיקר, תכשירים שמווסתים את המערכת החיסונית;
צירוף תאים ביולוגיים מתאי גזע, צירוף תאי גזע או פיגום תאי
גזע, או שילוב מכך מיועד לשימוש ככיסוי פצע; חבישות פצע,
חבישות כוייה; חבישות ניתוח; תכשירים תרופתיים מתאי גזע,
צירוף תאי גזע או פיגום תאי גזע, או שילוב מכך לפצעים;

תכשירים תרופתיים  מתאי גזע, צירוף תאי גזע או פיגום תאי
גזע, או שילוב מכך המשומשים במניעת דחייה של איברים

מושתלים וצירוף תאים; וצירוף תאים ביולוגיים מיועד להשתלה
עוקבת, בעיקר, דם, תאי גזע, חבלי תבור ושליות, לשימוש

רפואי וקליני; תכשירים ביולוגיים למטרות רפואיות; כולם כלולים
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PDAC

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213370 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27128/02/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HONDA MOTOR CO., LTD.

Address: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome  , Minato-ku, 
Tokyo, 1078556, Japan

Identification No.: 57594

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; all included in class 12.

כלי רכב; מתקנים לתנועה ביבשה, באוויר ובמים; הנכללים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

TYPE R

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213381 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27228/02/2010



United Kingdom , 25/01/2008 ממלכה מאוחדת , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Ardath Tobacco Company Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 37

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213386 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Promat UK Limited

Address: Sterling Centre, Eastern Road  , Bracknell, 
United Kingdom

Identification No.: 62075

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

Insulating materials; fire retardant and resistant 
materials; materials for packing, stopping or sealing; 
all included in class 17.

חומרי בידוד; חומרים דוחי אש ועמידים בפני אש; חומרים עבור
אטימה, סתימה או סגירה; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

FENDOLITE

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213387 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Belle Mud & Salt Ltd. שם: בל בוץ ומלח בע"מ

Address: Arad, Israel כתובת : ערד, ישראל

Identification No.: 513592907מספר זיהוי: 513592907

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kenan-Ribak, Adv.

Address: 37/24 Shimon Street, P.O.B. 175, Arad, Israel

שם: קינן-ריבק, עו"ד

כתובת : רח' שמעון 37/24, ת.ד.175, ערד, ישראל

Cosmetic products; included in class 3. מוצרים קוסמטיים; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

HELIUS SPA

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213400 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27528/02/2010



Ownersבעלים

Name: Oren Elcharar שם: אורן אלחרר

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

Identification No.: 037406840מספר זיהוי: 037406840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yuval Etzioni, Adv.

Address: 38 Bodenheimer Street  , Tel Aviv, 62008, 
Israel

שם: יובל עציוני, עו"ד

כתובת : רחוב בודנהיימר 38  , תל אביב, 62008, ישראל

Milk and dairy products; all included in class 29. חלב ומוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213407 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27628/02/2010



Ownersבעלים

Name: Aroma Life Ltd. שם: ארומה לייף בע"מ

Address: 84 Hagefen Street, P.O.B. 308, Moshav 
Gamzo, 73130, Israel

כתובת : רחוב הגפן 84, ת.ד.308, מושב גמזו, 73130, ישראל

Identification No.: 512542267מספר זיהוי: 512542267

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Magazanik - Shmerling, Law Offices

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

שם: מגזניק - שמרלינג, משרד עו"ד

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

Food supplement, including omega 3; included in 
class 5.

תוסף מזון המכיל אומגה 3; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

טריוגארד
Triogard

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213409 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27728/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Spoleto Franchising LTDA

Address: Av. das Americas 500 Bloco 9 Sala 234, Barra 
da Ti, Rio de Janeiro, RJ 22640-100, Brazil

Identification No.: 68995

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

Restaurants, Self-service restaurants, Fast-food 
restaurants, all in Class 43.

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

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Spoleto Culina'ria Italiana
Spoleto Culina'ria Italiana

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213412 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27828/02/2010



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

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

The mark is not limited to any colors הסימן אינו מוגבל לצבע מסוים

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Spoleto Franchising LTDA

Address: Av. das Americas 500 Bloco 9 Sala 234, Barra 
da Ti, Rio de Janeiro, RJ 22640-100, Brazil

Identification No.: 68995

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

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

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

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213413 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 27928/02/2010



Italy , 28/02/2008 איטליה , 28/02/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: Sant'Agata Bolognese (BO), Italy

Identification No.: 64898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Automobiles and parts thereof; all included in class 
12.

מכוניות וחלקיהם; הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

URUS

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213421 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28028/02/2010



Owners

Name: VERY OTH

Address: Paris, France

Identification No.: 69012

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Restaurants; self-services restaurants; fast food and 
continuous restaurants (snack bars); cafes; 
cafeterias; bars; food and drink catering; hotels; hotel 
reservations; accommodation bureaux (hotels and 
boarding houses); rental of meeting rooms; all 
included in class 43.

מסעדות; מסעדות בשירות עצמי; מסעדות מזון מהיר ומסעדות
ללא הפוגה (בר חטיפים); בתי קפה; קפיטריות; ברים; קייטרינג
מזון ומשקה; בתי מלון; הזמנות בתי מלון; לשכת אירוח (בתי
מלון ובתי אוכל ולינה); השכרת של חדרי פגישות; כולם כלולים

בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

OTH SOMBATH

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213458 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28128/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים גילוי נאות
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: החברה לאחזקות ושירותים לישראל בע"מ

כתובת : רח' פינסקר 21, ת.ד.6210, תל אביב, 61061, ישראל

מספר זיהוי: 513978981

Scientific and technological services, research and 
design connected therewith; industrial research and 
analysis; design and development of computer 
software and hardware; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב  ופיתוח של תוכנת

וחומרת מחשב; כולם נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213466 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28228/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Park Plaza Hotels Europe B.V

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 67707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Offer  Avnon Offer & Co., Advs.

Address: 113 Hayarkon St.  , Tel Aviv, 63573, Israel

שם: עופר אבנון עופר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הירקון 113  , תל אביב, 63573, ישראל

Providing food and beverages; temporary 
accommodation; all included in class 43.

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

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

מלון ארט

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213483 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Park Plaza Hotels Europe B.V

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 67707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Offer  Avnon Offer & Co., Advs.

Address: 113 Hayarkon St.  , Tel Aviv, 63573, Israel

שם: עופר אבנון עופר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הירקון 113  , תל אביב, 63573, ישראל

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית.

סוג: 43

סחורות/שירותים

Art hotel

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213484 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28428/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination H2O, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף H2O, אלא
בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Water Standard Company (MI)

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 69024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Drinking water in the nature of desalinated water, 
treated water, or purified water; bottled drinking 
water; all included in class 32.

מי שתיה מהסוג של מים מותפלים, מים מטופלים, או מים
מטוהרים; כולם כלולים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

H2Ocean

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213507 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28528/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination H2O, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף H2O, אלא
בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Water Standard Company (MI)

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 69024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Construction, installation, maintenance, repair, and 
servicing of desalination units, desalination plants 
and facilities, water treatment units, water treatment 
plants and facilities, water purification units, water 
purification plants and facilities, water storage units, 
pipelines, buoys, and docks; maintenance, repair, 
and servicing of ships; all included in class 37.

בנייה, התקנה, תחזוקה, תיקון, ושירות של יחידות התפלה,
מפעלים ומתקני התפלה, יחידות טיפול במים, מפעלים ומתקני

טיפול במים, יחידות טיהור מים, מפעלים ומתקני טיהור
מים,יחידות אחסון מים, קווי צינורות, תומכים, ורציפים;

תחזוקה, תיקון, ושירות של אניות; כולם כלולים בסוג     37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

H2Ocean

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213508 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination H2O, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף H2O, אלא
בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Water Standard Company (MI)

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 69024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Desalination, treatment, and purification of water; 
leasing of desalination units and plants; leasing of 
water purification units and plants; leasing of water 
treatment units and plants; all included in class 40.

התפלה, טיפול, וטיהור של מים; השכרה של יחידות ומפעלי
התפלה; השכרה של יחידות ומפעלי טיהור מים; השכרה של

יחידות ומפעלי טיפול במים; כולם כלולים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

H2Ocean

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213509 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28728/02/2010



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Research and development services with regard to 
textile machines and textile technologies; customer-
specific developments of the aforementioned goods; 
all included in class 42.

שירותי מחקר ופיתוח בקשר למכונות טקסטיל וטכנולוגיות
הקשורות בטקסטיל; פיתוחים מותאמים אישית ללקוח של

הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213570 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28828/02/2010



France , 25/01/2008 צרפת , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Photographic apparatus and instruments, namely 
cameras, motion picture cameras, video cameras; 
optical appliances and instruments, namely 
sunglasses, sportglasses, spectacles (optics), 
spectacle frames, spectacle chains and cords, 
spectacle cases, optical glass, spectacle lenses, 
correcting lenses, contact lenses, containers for 
contact lenses, binoculars; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
telephone apparatus, mobile telephones, fixed 
telephones, telephone receivers, MP3 players, hands
-free phone equipment, cases and pockets for mobile 
telephones, phone holders, battery chargers for 
mobile telephones, earphones; accessories intended 
to decorate or to be hanged to mobile telephones, 
namely necklaces, cords and neck cords, costume 
jewellery, decorative accessories, charms, key rings, 
figurines, badges, medals, medallions, ornaments, 
pearls, statues, not of precious metal or coated 
therewith; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus; luminous 
advertising boards and signboards for shops; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים לצילום, דהיינו מצלמות, מצלמות קולנוע
ומצלמות וידאו; מתקנים וכלים אופטיים, דהיינו משקפי שמש,
משקפי ספורט, משקפיים (אופטיקה), מסגרות למשקפיים,
שרשראות למשקפיים ומיתרים, נרתיקים למשקפיים, זכוכיות
אופטיות, עדשות למשקפיים, עדשות לתיקון, עדשות מגע,

מיכלים לעדשות מגע, משקפות; מכשירים להקלטה, העברה או
שחזור של קול או בבואות; מכשירי טלפון, טלפונים ניידים,
טלפונים נייחים, שפופרות טלפון, נגני MP3 , ציוד טלפוני
לדיבורית, נרתיקים וכיסים לטלפונים ניידים, מחזיקי טלפון,
מטעני סוללה לטלפונים ניידים, אוזניות; אביזרים המיועדים
לקשט או לתליה על טלפונים ניידים, דהיינו מחרוזות, מיתרים
ומיתרי צוואר, תכשיטים אופנתיים, אביזרי קישוט, קמעות,

מחזיק מפתחות, פסלונים, תגים, עיטורים, מדליונים, קישוטים,
פנינים, פסלים, שאינם ממתכת יקרה או מצופים בזה;  נשאי

נתונים מגנטיים, תקליטורים להקלטה; מכונות מכירה
אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע;
קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים;
מכשירים לכיבוי אש; לוחות פרסום זוהרים ושילוט לחנויות;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213607 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 28928/02/2010



Owners

Name: LACOSTE

Address: Paris, France

Identification No.: 3668

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ד אדר תש"ע - 29028/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: BION TECH INC.

Address: Jhunan Township, Maoli County, Taiwan

Identification No.: 69047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Agricultural biopesticides; domestic biopesticides; 
fungicides for agricultural use; fungicides for 
domestic use; herbicides, insecticides; pesticides and 
fungicides for home, garden and lawn use and for 
professional use; acaricides; agricultural pesticides; 
herbicides for agricultural use; insecticides for 
agricultural use; miticides for agricultural use; all 
included in class 5.

משמידי כנימות מן החי; משמידי כנימות ביתיים; משמידי
פטריות לשימוש חקלאי; משמידי פרטית לשימוש ביתי; משמידי
עשבים, משמידי חרקים, משמידי כנימות ומשמידי פטריות
עבור שימוש בבית, בגינה ובמדשאה וכן עבור שימוש אישי;
משמידי אקריה; משמידי כנימות חקלאיים; משמידי עשבים
לשימוש חקלאי; משמידי חרקים לשימוש חקלאי; משמידי

קרדית לשימוש חקלאי; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213629 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 29128/02/2010



U.S.A. , 18/04/2008 ארה"ב , 18/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה VALUE ו
-PATH, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 54644

(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

Services in the field of alliance, partner and solution 
developer programs, including affinity and affiliate 
programs, namely, developing commercial partner 
strategies, identifying appropriate partner companies 
to go to market with, providing business relationship, 
planning, collaboration, marketing and sales support 
tools and services; and developing alliance 
strategies; providing a website with general 
information of interest to alliance partners in the fields 
of advertising, marketing, business services and 
business partner management; all included in class 
35.

שירותים בתחום של התקשרות, שותף ותוכניות מפתח פתרון,
כולל תוכניות התקרבות וצירוף, בעיקר, פיתוח אסטרטגיות

שותף מסחרי, זיהוי חברות שותפות ראויות לצאת לשוק איתן,
הספקת כלי תמיכה ושירותי מערכת יחסים עסקית, תכנון,

שיתוף פעולה, שיווק ומכירה; ופיתוח אסטרטגיות התקשרות;
הספקת אתר רשת עם מידע כללי לגבי התעניינות להתקשרות
שותפים בתחום הפרסום, השיווק, השירותים העסקיים וניהול

שותפים עסקיים; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

VALUE PATH

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213642 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 29228/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Tripel Inzo International Trade Ltd. שם: טריפל אינזו סחר בינלאומי בע"מ

Address: 255 Dizengoff Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב דיזנגוף 255  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513784264מספר זיהוי: 513784264

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

Consumer acts and arrangements for members for a 
consumers club; all included in class 35.

פעולות והסדרי צרכניים עבור צרכנים חברי מועדון צרכנות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

קיצ'ן קלאב
Kitchen Club

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213645 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 29328/02/2010



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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Sprinkles Cupcakes, Inc.

Address: 9635 Little Santa Monica Blvd.  , Beverly Hills, 
california, 90210, U.S.A.

Identification No.: 69078

(Nevada 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

Baked goods; coffe, tea, cocoa, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, pastry and 
confectionary, ices, bakery products; included in 
class 30.

דברי מאפה, קפה, תה, קקאו, תחליף קפה. קמח ומוצרים
העשויים מדגנים, דברי מאפה וממתקים, גלידות, מוצרי

מאפייה; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

SPRINKLES CUPCAKES

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213754 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 29428/02/2010



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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Sprinkles Cupcakes, Inc.

Address: 9635 Little Santa Monica Blvd.  , Beverly Hills, 
california, 90210, U.S.A.

Identification No.: 69078

(Nevada 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

Retail shop featuring baked goods; retail bakery and 
patisserie shops; take out bakery services; included 
in class 35.

חנות קמעונאית לממכר דברי מאפה. מאפייה קמעונאית וחנויות
דברי מאפה. שרותי מאפייה ללקיחה הביתה; הנכללים בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

SPRINKLES CUPCAKES

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213758 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 29528/02/2010



Ownersבעלים

Name: ARCDASH LTD. שם: ארקדש בע"מ

Address: כתובת : רחוב שמאי 6  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 514106954מספר זיהוי: 514106954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Ziv-Ner, Adv.

Address: 14 Hillel St. Oz Bldg, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: ניר זיו-נר, עו"ד

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

Restaurant and catering services; all included in 
class 43.

שירותי הסעדה ומסעדות; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213762 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 29628/02/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים שני חלב,
אלא בצורה המופיעה בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Non-medicated toilet preparations, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, oral care 
preparations, dental gels, bleaching preparations, 
tooth polishing preparations, tooth whitening 
preparations and accelerators, cosmetic stain 
removal preparations; all the abovementioned goods 
are related to milk teeth; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה שאינם רפואיים,  משחות שיניים, מי שטיפת
פה ומרענני נשימה, תכשירים לטיפול בפה, ג'לים דנטאליים,
תכשירי הלבנה, תכשירים להברקת שיניים, תכשירים ומאיצים

להלבנת שיניים, תכשירים קוסמטיים להסרת כתמים; כל
הטובין לעיל מתייחסים לשני חלב; הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213795 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 29728/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word ג'וניור, but in the form
appearing in the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה ג'וניור, אלא
בצורה המופיעה בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Non-medicated toilet preparations, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, oral care 
preparations, dental gels, bleaching preparations, 
tooth polishing preparations, tooth whitening 
preparations and accelerators, cosmetic stain 
removal preparations; all the abovementioned goods 
are related to juniors; all included in class 3.

תכשירי רחצה  שאינם רפואיים,  משחות שיניים, מי שטיפת פה
ומרענני נשימה, תכשירים לטיפול בפה, ג'לים דנטאליים,

תכשירי הלבנה, תכשירים להברקת שיניים, תכשירים ומאיצים
להלבנת שיניים, תכשירים להסרת כתמים קוסמטיים; כל
הטובין לעיל מתייחסים לצעירים; הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213796 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 29828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Valentino S.p.A.

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

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

VALENTINO

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213803 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 29928/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Valentino S.p.A.

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

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

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

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213804 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30028/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Valentino S.p.A.

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

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; dissemination of 
advertisement; dissemination of advertising matters; 
rental of advertising spaces; commercial or industrial 
business management consultancy and assistance; 
professional business consultancy; modeling for 
advertising or business promotion; franchising, 
namely services provided by a franchisor in helping, 
managing and developing commercial enterprises 
(services for third parties); all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הפצה של פרסום; הפצת עניינים פרסומיים; השכרת מרחבי

פרסום; ייעוץ וסיוע בניהול עסקי מסחרי או תעשייתי; ייעוץ עסקי
מקצועי; דוגמנות לפרסומות או קידום מכירות עסקי; הענקת
זיכיונות, דהיינו שירותים שמספק זכיין בתמיכה, ניהול ופיתוח
מיזמים מסחריים (שירותים לטובת צדדים שלישיים); הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

VALENTINO

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213805 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30128/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Valentino S.p.A.

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

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213812 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30228/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Valentino S.p.A.

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

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; dissemination of 
advertisement; dissemination of advertising matters; 
rental of advertising spaces; commercial or industrial 
business management consultancy and assistance; 
professional business consultancy; modeling for 
advertising or business promotion; franchising, 
namely services provided by a franchisor in helping, 
managing and developing commercial enterprises 
(services for third parties); all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הפצה של פרסום; הפצת עניינים פרסומיים; השכרת מרחבי

פרסום; ייעוץ וסיוע בניהול עסקי מסחרי או תעשייתי; ייעוץ עסקי
מקצועי; דוגמנות לפרסומות או קידום מכירות עסקי; הענקת
זיכיונות, דהיינו שירותים שמספק זכיין בתמיכה, ניהול ופיתוח
מיזמים מסחריים (שירותים לטובת צדדים שלישיים); הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213816 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: John Varvatos Apparel Corp.

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

Identification No.: 62826

(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

Cosmetics namely fragrance, colognes, perfumes, 
deodorants, antiperspirants, essential oils for 
personal use, skin creams and lotions, shaving 
creams, gels and lotions, aftershave creams and 
lotions, hair shampoo, conditioners, body powder and 
talc, body and facial soaps, body washes; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה שהם, ריחניות, מי קולון, בשמים,
דאורדורנטים, תכשירים נגד הזעה, שמנים חיוניים לשימוש

אישי, משחות ותחליבים לעור, משחות לגילוח, ג'לים ותחליבים,
משחות ותחליבים לאחר גילוח, שמפו לשיער, מרככי שיער,

אבקה וטלק לגוף, סבונים לגוף ולפנים, שטיפות לגוף; הנכללים
כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

JOHN VARVATOS ARTISAN

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213819 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30428/02/2010



U.S.A. , 08/02/2008 ארה"ב , 08/02/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LED LIGHTING 
SOLUTIONS, but in the combination of the mark.

LED רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LIGHTING SOLUTIONS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Cree, Inc.

Address: 4600 Silicon drive  , Durham, North Carolina, 
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

Lighting emitting diodes (LEDs); all included in class 
9.

דיודות פולטת אור; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CREE LED LIGHTING SOLUTIONS

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213828 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30528/02/2010



U.S.A. , 08/02/2008 ארה"ב , 08/02/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LED LIGHTING 
SOLUTIONS, but in the combination of the mark.

LED רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LIGHTING SOLUTIONS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Cree, Inc.

Address: 4600 Silicon drive  , Durham, North Carolina, 
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

Light fixtures; all included in class 11. מתקני תאורה; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

CREE LED LIGHTING SOLUTIONS

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213829 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DEFINE THE BASICS, 
but in the combination of the mark.

DEFINE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
THE BASICS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Mayu Pretty Clothing Ltd. שם: מאיו בגדים יפים בע"מ

Address: 4 Shaul Hamelech Blvd.  , Tel Aviv, 64733, 
Israel

כתובת : שדרות שאול המלך 4  , תל אביב, 64733, ישראל

Identification No.: 513610998מספר זיהוי: 513610998

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Enoshi, Kostica & Co., Adv.

Address: 4 Shaul Hamelech Blvd.  , Tel Aviv, 64733, 
Israel

שם: אנושי, קוסטיקה ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 4  , תל אביב, 64733, ישראל

Shirts, pants, dresses, hats, shoes, tunikas, overalls; 
all included in class 25.

חולצות, מכנסיים, שמלות, כובעים, נעליים, טוניקות, אוברול;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213836 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30728/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: ניובול בע"מ

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 513661827

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cohen, Ben-Ner, Doron & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowich Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: כהן, בן-נר, דורון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238,
ישראל

Billiard apparatus biliard balls; billiard cues; billiard 
tables;billiard tables (coin operated); snooker cues; 
snooker tables; pool cases; pool tables; all included 
in class 28.

כלי ביליארד, כדורי ביליארד, מקלות ביליארד, שולחנות
ביליארש, שולחנות ביליארד המופעלים על ידי מטבעות,

שולחנות סנוקר, מקלות סנוקר, שולחנות פול, מקלות פול; כולם
נכללם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

ARISTOCRAT

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213837 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30828/02/2010



The logo is in black and white

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: A&E TELEVISION NETWORKS

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

Identification No.: 34198

(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

Audio and video analog and digital recordings on 
tape, disc, records, DVD's, CD's, cassettes or other 
recording media; digital downloads; videograms; 
downloads to mobile devices; online discussion 
boards; motion picture films; motion picture films and 
videos prepared for broadcast on television, cable 
television, digital television,  satellite television, or the 
internet; all included in class 9.

הקלטת קול וחוזי אנלוגי ודיגיטלי על טייפ, דיסק, תקליטים,
תקליטורי DVD, תקליטורי CD, קלטות או מדיית הקלטה
אחרת; הורדות דיגיטליות; וידאוגרמים; הורדות להתקנים

ניידים; לוחות דיון מקוונים; סרטי קולנוע; סרטי קולנוע וסרטי
וידאו מוכנים לשידור בטלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, טלוויזיה

דיגיטלית, טלוויזיה בלוויין, או באינטרנט; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213841 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 30928/02/2010



The logo is in black and white

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: A&E TELEVISION NETWORKS

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

Identification No.: 34198

(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

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

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

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213847 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31028/02/2010



The logo is in black and white

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: A&E TELEVISION NETWORKS

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

Identification No.: 34198

(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

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

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

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

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213848 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31128/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LIQUI-BOX CORPORATION

Address: Worthington, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 41130

(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

Machines and apparatus for sterilising, filling, sealing 
and packing bags, bottles, cartons, pouches and 
other containers; machines and apparatus for 
dispensing and transferring liquids, pastes, gels or 
powders; hydraulic and pneumatic valves; parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods; all 
included in class 7.

מכונות ומכשירים לעיקור, מילוי, איטום ואריזת שקיות,
בקבוקים, קרטונים, פאוצ'ים ומיכלים אחרים; מכונות ומכשירים

להנפקה והעברה של נוזלים, משחות, ג'לים או אבקות;
שסתומים הידראולים ופנאומטיים; חלקים, מתאמים ואביזרים

עבור הסחורות הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

LIQUI-BOX

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213857 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31228/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LIQUI-BOX CORPORATION

Address: Worthington, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 41130

(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

Bags and pouches of paper or plastics for packaging 
or wrapping; packaging material made of starches; 
materials of plastics for packaging or wrapping; films 
of plastic for packaging or wrapping; mono-layer and 
multi-layer films for packaging and wrapping; co-
extruded films for packaging and wrapping; laminated 
films for use in packaging and wrapping; films of 
plastic having barrier and sealant properties, for use 
in packaging and wrapping; cardboard boxes, 
cartons and containers, cardboard containers sold 
with plastic inserts; parts, fittings and accessories for 
the aforesaid goods; all included in class 16.

שקיות ופאוצ'ים מנייר או פלסטיקים לאריזה או עטיפה; חומר
אריזה עשוי מעמילנים; חומרים פלסטיים לאריזה או עטיפה;
סרטי פלסטיק לאריזה או עטיפה; סרטים חד שכבתיים ורב
שכבתיים לאריזה ועטיפה; סרטי שיחול משולבים לאריזה
ועטיפה; סרטים מרובדים לשימוש באריזה ועטיפה; סרטי

פלסטיק בעלי תכונות חיסום ואיטום, לשימוש באריזה ועטיפה;
קופסאות קרטון, קרטונים ומיכלים, מיכלי קרטון הנמכרים עם
שיבוצים פלסטיים; חלקים, מתאמים ואביזרים עבור הסחורות

הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

LIQUI-BOX

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213858 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LIQUI-BOX CORPORATION

Address: Worthington, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 41130

(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

Films for use in the manufacture of plastic bags, 
packaging and wrapping materials; all included in 
class 17.

סרטים לשימוש ביצור שקיות, חומרי אריזה ועטיפה פלסטיים;
הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

LIQUI-BOX

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213859 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LIQUI-BOX CORPORATION

Address: Worthington, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 41130

(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

Plastic valves and plastic containers for the 
transportation and storage of liquids, pastes, gels or 
powders for commercial use; packaging containers of 
plastic; parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods; all included in class 20.

שסתומים פלסטיים ומיכלים פלסטיים להעברה ואחסון של
נוזלים, משחות, ג'לים או אבקות לשימוש מסחרי; מיכלי אריזה
מפלסטיק; חלקים, מתאמים ואביזרים עבור הסחורות הנזכרות

לעיל; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

LIQUI-BOX

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213860 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31528/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LIQUI-BOX CORPORATION

Address: Worthington, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 41130

(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

Plastic bottles, sold empty; apparatus for dispensing 
products in the form of liquids, pastes, gels or 
powders; spouts and valves; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods; all included in 
class 21.

בקבוקים פלסטיים, הנמכרים ריק; מכשירים להנפקת מוצרים
בצורת נוזלים, משחות, ג'לים או אבקות; זרבוביות ושסתומים;
חלקים, מתאמים ואביזרים עבור הסחורות הנזכרות לעיל;

הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

LIQUI-BOX

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213861 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31628/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LIQUI-BOX CORPORATION

Address: Worthington, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 41130

(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

Bags made of plastics materials for the storage or 
transportation of materials in bulk; aseptic bags for 
use in packaging; parts, fittings and accessories for 
the aforesaid goods; all included in class 22.

שקיות עשויות מחומרים פלסטיים לאחסון או הובלה של
חומרים בנפח גדול; שקיות אספטיות לשימוש באריזה; חלקים,
מתאמים ואביזרים עבור הסחורות הנזכרות לעיל; הנכללים

כולם בסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

LIQUI-BOX

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213862 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31728/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LIQUI-BOX CORPORATION

Address: Worthington, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 41130

(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

Installing, repairing, modifying and servicing 
packaging machinery for others; all included in class 
37.

התקנה, תיקון, התאמה ומתן שירות למכונות אריזה עבור
אחרים; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

LIQUI-BOX

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213863 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LIQUI-BOX CORPORATION

Address: Worthington, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 41130

(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

Educational services, namely, training the personnel 
of others to operate manufacturing machinery; all 
included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, אימון צוות של אחרים להפעיל מכונות
ייצור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

LIQUI-BOX

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213864 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 31928/02/2010



Ownersבעלים

Name: Dr. Mark Litvak שם: ד'ר מרק ליטווק

Address: P.O.B. 48600, Tel Aviv, 61484, Israel כתובת : ת.ד.48600, תל אביב, 61484, ישראל

Identification No.: 304111701מספר זיהוי: 304111701

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Efrati, Galili Lahat & Co., Adv.

Address: 6 Wissotsky St.  , Tel Aviv, 62338, Israel

שם: אפרתי, גלילי להט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויסוצקי 6  , תל אביב, 62338, ישראל

Food supplement for smoking cessation, included in 
class 5.

תוסף מזון למטרות הפסקת עישון, הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ניקוטימול
NICOTIMOL

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213868 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32028/02/2010



Ownersבעלים

Name: LIVE O ltd. שם: ליוואו בע"מ

Address: Ramat Gan, 52520, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 7  , רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 514001478מספר זיהוי: 514001478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Michael Hunter, Adv.

Address: Alrob Tower 46 Rothchield St., Tel Aviv, 66883, 
Israel

שם: מיכאל הנטר, עו"ד

כתובת : מגדל אלרוב, קומה 2 שד' רוטשילד 46, תל אביב,
66883, ישראל

Soaps; essential oils, cosmetics products, hair 
products; toothpastes and related products; all 
included in class 3.

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

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

OLEARIS

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213887 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32128/02/2010



Owners

Name: Amgen Inc.

Address: One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
California, 913201799, U.S.A.

Identification No.: 4896

(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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bone disease; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות עצם; הנכללים כולם בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CORORA

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213905 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32228/02/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Huntsman International LLC

Address: Salt Lake City, Utah, U.S.A.

Identification No.: 53609

(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

Adhesives for industrial use; adhesives and binder 
for use in the manufacture of wood-based composite 
materials including OSB (Oriented Strand Board), 
MDF (Medium Density Fiber board), Particleboard 
(PB), WBFI (Wood Based Fiber Insulation) and pallet 
blocks; all included in class 1.

דבקים לשימוש תעשייתי; דבקים וכורכנים לשימוש בייצור
חומרים מרוכבים על בסיס עץ כולל OSB (קרש סיבי מוכוון),
, WBFI) (קרש סיבי בעל דחיסות בינונית), לוח דיקט MDF

(PB (חומר בידוד סיבי על בסיס עץ) ולבנים שטוחות; הנכללים
כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213932 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: British - Israel Investments Ltd. שם: בריטיש - ישראל השקעות בע"מ

Address: 4 harechev Street  , Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : רחוב הרכב 4  , תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513448969מספר זיהוי: 513448969

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

Shopping malls, services of shopping centers, 
management of commerce, management of 
shopping malls, management of offices; all included 
in class 35.

קניונים, שירותי מרכזי קניות, ניהול מסחר, ניהול קניונים, ניהול
משרדים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213986 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: British - Israel Investments Ltd. שם: בריטיש - ישראל השקעות בע"מ

Address: 4 harechev Street  , Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : רחוב הרכב 4  , תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513448969מספר זיהוי: 513448969

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

Comcercialization, rental and sale of real estate; 
commercialization and rental of shops and trading 
areas; commercialization and rental of offices; 
shopping malls; all included in class 36.

מסחור, השכרה ומכירה של נכסי נדל"ן; מסחור והשכרה של
חנויות ושטחי מסחר; מסחור והשכרה של משרדים; קניונים;

הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213987 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32528/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: British - Israel Investments Ltd. שם: בריטיש - ישראל השקעות בע"מ

Address: 4 harechev Street  , Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : רחוב הרכב 4  , תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513448969מספר זיהוי: 513448969

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

Shopping malls, services of shopping centers, 
management of commerce, management of 
shopping malls, management of offices; all included 
in class 35.

קניונים, שירותי מרכזי קניות, ניהול מסחר, ניהול קניונים, ניהול
משרדים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213988 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32628/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: British - Israel Investments Ltd. שם: בריטיש - ישראל השקעות בע"מ

Address: 4 harechev Street  , Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : רחוב הרכב 4  , תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513448969מספר זיהוי: 513448969

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

Comcercialization, rental and sale of real estate; 
commercialization and rental of shops and trading 
areas; commercialization and rental of offices; 
shopping malls; all included in class 36.

מסחור, השכרה ומכירה של נכסי נדל"ן; מסחור והשכרה של
חנויות ושטחי מסחר; מסחור והשכרה של משרדים; קניונים;

הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213989 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32728/02/2010



U.S.A. , 06/08/2008 ארה"ב , 06/08/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EMERGENCY DRESSING בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Z-MEDICA CORPORATION

Address: Wallingford, CT, U.S.A.

Identification No.: 61802

(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

Chemicals that aid in the coagulation of blood for 
human medicinal use; all included in class 5.

חומרים שעוזרים בקרישה של דם לשימוש תרופתי באדם; הכל
כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

QUIKCLOT EMERGENCY DRESSING

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214008 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Telecommunication services, namely, 
communications via multinational telecommunication 
networks; providing multiple-user access to a global 
computer information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information and 
services, and for accessing third party and 
proprietary websites; exchange, transmission, 
downloading and streaming of digital audio, video, 
graphics, text and data via computer networks and in 
connection with an on-line community; all included in 
class 38.

שירותי טלקומוניקציה, שהם תקשורת באמצעות רשתות
טלקומוניקציה רב לאומיות; מתן גישה רבת משתמשים לרשת
מידע מחשב עולמית להעברת והפצת מגוון רחב של מידע
ושירותים ועבור גישה של צד שלישי ואתרי קניינים; החלפה,
תמסורת, הורדה וזרימה של אודיו, וידאו, גרפיקה, טקסט

ונתונים דיגיטליים באמצעות רשתות מחשב ובהקשר עם קהילה
מקוונת; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214030 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 32928/02/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: LA COLLINA TOSCANA S.R.L

Address: Italy

Identification No.: 67588

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

COLLITALI

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214034 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 33028/02/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: LA COLLINA TOSCANA S.R.L

Address: Italy

Identification No.: 67588

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוגר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחפ, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

COLLITALI

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214035 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 33128/02/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DEUTSCHE LUFTHANSA 
AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Koln, Germany

Identification No.: 1538

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Transport of passengers; airline services; travel 
bookings; car rental reservations, included in Class 
39.

הובלת נוסעים; שירותי חברת תעופה; הזמנת מקומות נסיעה;
הזמנות השכרת רכב, הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Miles & More

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214049 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 33228/02/2010



Owners

Name: Charles & Keith International Pte Ltd.,

Address: Tai Seng Street  , Singapore, Singapore

Identification No.: 69157

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

Optical instruments and apparatus, spectacles, 
eyeglasses; sunglasses; chains, cords, frames and 
cases for the aforesaid goods; magnetic encoded 
cards; electronic cards; credit and debit cards; 
electronic calculators; cases, sacks, bags, covers 
and clips; all for use with electronic devices, mobile 
telephones, MP3 players, computers, personal digital 
assistants; mouse pads; wrist rests for use with 
computers; all included in Class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים, משקפיים, משקפי ראייה; משקפי
שמש; שרשראות, מיתרים, מסגרות ונרתיקים עבור טובין אלו;
כרטיסים מקודדים מגנטית; כרטיסים אלקטרוניים; כרטיסי
אשראי וכרטיסי חובה; מחשבונים אלקטרוניים; נרתיקים,

תרמילים, תיקים, כיסויים ומהדקים; כולם מיועדים לשימוש עם
,MP3 מתקנים אלקטרוניים, טלפונים סלולריים, מכשירי

מחשבים, מחשבי כף יד; כריות לעכבר; משענת לפרק כף היד
לשימוש עם מחשבים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CHARLES & KEITH

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214055 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 33328/02/2010



Owners

Name: Charles & Keith International Pte Ltd.,

Address: Tai Seng Street  , Singapore, Singapore

Identification No.: 69157

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Jewellery, costume jewellery, necklaces, bracelets, 
earrings; medallions; horological and chronometric 
instruments, wrist watches; key rings; cuff links, 
ornamental pins, tie clips, tie pins, purses of precious 
metal; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; all included in Class 14.

תכשיטים, תכשיטים מותאמים אישית, שרשראות, צמידים,
עגילים; תליונים; שעונים ומכשירים כרונומטרים, שעוני יד;
מחזיקי מפתחות; חפתים, סיכות לקישוט, אטבים לעניבה,
סיכות לעניבה, ארנקים ממתכות יקרות; מתכות יקרות

וסגסוגותיהן וטובין ממתכות יקרות או מצופים במתכות יקרות,
אשר אינם כלולים בסוגים אחרים; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

CHARLES & KEITH

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214056 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 33428/02/2010



Owners

Name: Charles & Keith International Pte Ltd.,

Address: Tai Seng Street  , Singapore, Singapore

Identification No.: 69157

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

Articles made of leather or imitation leather including 
cases, bags, beach bags, traveling bags, pouches 
(bags), card cases made of leather or imitation 
leather; leather and imitations of leather, umbrellas, 
handbags, briefcases, purses, traveling trunks, 
wallets, coin purses, key cases, belts (leather 
shoulder); all included in Class 18.

פריטים העשויים מעור או מחיקוי עור לרבות תיבות, תיקים,
תיקי חוף, תיקי נסיעות, נרתיקים (תיקים), תיקים לכרטיסים
העשויים מעור או מחיקוי של עור; עור וחיקויי עור, מטריות,
תיקי יד, תיקי מסמכים, ארנקים, תיבות מטען, נרתיקים,
נרתיקים למטבעות, נרתיקים למפתחות, חגורות (כתף,

העשויות מעור); הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

CHARLES & KEITH

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214057 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 33528/02/2010



Owners

Name: Charles & Keith International Pte Ltd.,

Address: Tai Seng Street  , Singapore, Singapore

Identification No.: 69157

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

Articles of clothing for men and women; socks and 
stockings; head scarves, neck scarves, shoulder 
scarves, shawls, ties, bow-ties, gloves, foulards, 
headwear, headgear, footwear for men and women, 
shoes, slippers, boots, lingerie, brassieres, panties 
(other than sanitary), lingerie tops, undershirts, 
underpants; skirts, dresses, shorts; blouses, tee-
shirts, polo shirts, shirts, cardigans, chemises, vests, 
blouses, trousers, pants, neckties, coats, wind 
resistant jackets and wind resistant tops, sweaters, 
pullovers, waistcoats, jackets, overcoats, blazers, 
hunting jackets, gabardines, bermudas, ponchos, 
stoles, hats, caps, suspenders, neckerchieves, 
pyjamas, mittens, bathing costumes, blousons, 
bathrobes, sportsclothing, sports footwear, tracksuits, 
ready made linings, swim wear, thermal wear; 
Included in class 25

פריטי לבוש עבור גברים ונשים; גרביים וגרבונים; צעיפים לכיסוי
הראש, צעיפים לצוואר, צעיפים לכיסוי הכתפיים, רדידים,

עניבות, עניבות פרפר, כפפות, אריגים קלי משקל, כיסויי ראש,
כובעים, הנעלה עבור גברים ונשים, נעליים, כפכפים, מגפיים,
לבנים, חזיות, תחתונים לאישה (שאינם סניטריים), גופיות

הלבשה תחתונה, גופיות, תחתונים; חצאיות, שמלות, מכנסיים
קצרים; חולצות נשים, חולצות T, חולצות פולו, חולצות,

קרדיגנים, קומבינזונים,  ווסטים, געטקס, מכנסיים, עניבות,
מעילים, מעילי רוח ועליוניות עמידות לרוח, סוודרים, אפודות,
מתניות, ז'קטים, מקטורנים, בלייזרים, מעילי ציד, אריגי גברדין,
מכנסי ברמודה, פונצ'ואים, שאלים, כובעים, כומתות, ביריות,
מטפחות לצוואר, פיג'מות, כפפות אגרוף, בגדי רחצה, עליוניות

רחבות, חלוקי רחצה, בגדי ספורט, נעלי ספורט, חליפות
הליכה, בטנות מוכנות לשימוש, בגדי ים, ביגוד  תרמי; הנכללים

כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

CHARLES & KEITH

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214058 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 33628/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 33728/02/2010



Owners

Name: Charles & Keith International Pte Ltd.,

Address: Tai Seng Street  , Singapore, Singapore

Identification No.: 69157

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 bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a retail store, in a 
wholesale outlet or from a general merchandise 
catalogue by mail order or from a general 
merchandise website on the global or local 
telecommunications networks; compilation of mailing 
lists; ordering services by means of mail, telephone 
and all other communication and telecommunication, 
direct mail advertising, business advisory and 
business management services, advertising services, 
display services for merchandise, publicity services, 
marketing and promotional services, market analysis 
and research, import/export services, procurement 
and buying of goods on behalf of a business, window 
dressing; organization and supervision of incentive 
schemes, loyalty schemes and bonus schemes; 
business services for franchises; provision of 
assistance [business] and business support in the 
operation and establishment of franchises; 
management of business projects [for others] relating 
to franchise; marketing and business developments 
of franchise; provision of business information 
relating to franchise; all included in class 35.

איסוף והצגה של מגוון טובין, לטובת אחרים, באופן המאפשר
ללקוחות יוכלו לצפות ולרכוש בקלות את הטובין בחנויות

קמעונאיות, בחנויות סיטונאיות או מקטלוג סחורה כללי דרכו
באמצעות הזמנה בדואר או מאתר אינטרנט צרכני ברשת
תקשורת מקומית או גלובלית; הכנת  רשימות דיוור; הזמנת

שירותים באמצעות דואר, טלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר,
פרסום ישיר בדואר, שירותי יעוץ עסקי ושירותי ניהול עסקים,
שירותי פרסום, שירותי הצגה של סחורות, שירותי הפצת
פרסום, שירותי שיווק וקידום מכירות, ניתוח שוק ומחקר,

שירותי יבוא/יצוא, השגת סחורות ורכישתן עבור עסק, קישוט
ועיצוב חלונות ראווה;  ארגון ופיקוח של יוזמות עסקיות, שירותי

מועדון לקוחות ותוכניות בונוס; שירותי עסקיים לזכיינים;
אספקת סיוע [עסקי] ותמיכה עסקית בתפעול והקמת זיכיונות;
ניהול פרויקטים עסקיים [עבור אחרים] הקשורים לזיכיונות;
שיווק ופיתוח עסקי של זיכיונות; אספקת מידע עסקי בקשר

לזיכיונות; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

CHARLES & KEITH

Trade Mark No. 214059 מספר סימן

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

י"ד אדר תש"ע - 33828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ETWAL LTD. שם: אתוול בע"מ

Address: P.O.B. 44443, Jerusalem, 91443, Israel כתובת : ת.ד.44443, ירושלים, 91443, ישראל

Identification No.: 514063577מספר זיהוי: 514063577

cosmetics. included un class 3. קוסמטיקה.כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214072 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 33928/02/2010



Ownersבעלים

Name: Ben Zimra Gad Shalom שם: בן זמרה גד שלום

Address: 7/26 Shderot Tel Hay, Ashdod, 77510, Israel כתובת : שד' תל חי 7/26  , אשדוד, 77510, ישראל

Identification No.: 27959907מספר זיהוי: 27959907

Import, marketing and sale of fitness equipment, 
sports equipment and leisure equipment; all included 
in class 35.

יבוא, שיווק ומכירה של מכשירי ספורט, מכשירי כושר, ציוד
ספורט ופנאי; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214074 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 34028/02/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Vision correction lenses, namely contact lenses; all 
included in class 9.

עדשות תיקון ראייה, שהן עדשות מגע; הנכללות כולן בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ACUVUE 2 COLOURS

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214093 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 34128/02/2010



Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
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

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of infertility diseases and disorders; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות של
אי פוריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214119 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 34228/02/2010



Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
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

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

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות
נוירולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות

אימונולוגיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214121 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 34328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: CARELINE (PHARMAGIS) LTD. שם: קרליין (פרמאגיס) בע"מ

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

Identification No.: 520036492מספר זיהוי: 520036492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

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

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

AQUA LOCK SYSTEM

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214123 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 34428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: CASPI AVIATION LTD. שם: כספי תעופה בע"מ

Address: 1 Ben Yehuda St.  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בן יהודה 1  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511691438מספר זיהוי: 511691438

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hermann, Makov & Co., Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 21 Floor 7-9 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: הרמן, מקוב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 21 דרך מנחם בגין 7-9, רמת
גן, 52521, ישראל

Arranging of tours in the country and abroad; 
included in class 39.

ארגון טיולים בארץ ובחו"ל; הנכלל בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

כספי טורס
CASPI TOURS

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214137 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 34528/02/2010



Ownersבעלים

Name: BETAPHARMA LTD. שם: בטאפארמה בע"מ

Address: c/o Bart Broen Manof 53, D.N. Misgav, Israel כתובת : אצל ברט בריאן מנוף 53, ד.נ משגב, ישראל

Identification No.: 514130236מספר זיהוי: 514130236

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Neil Horwitz, Adv.

Address: 6 Maabarot St.  , Haifa, 34461, Israel

שם: ניל הורביץ, עו"ד

כתובת : מעברות 6  , חיפה, 34461, ישראל

Nutritional supplement included in class 5. תוסף תזונה הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MEGAROIDS

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214143 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 34628/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Telit Communications S.p.A

Address: Sgonico (Trieste), Italy

Identification No.: 61140

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

Cellular phones for vehicles, included in Class 9 טלפונים סלולאריים המיועדים לרכב, הנכללים בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Telit Road Runner

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214152 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 34728/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Matzman Et Merutz Milenum Ltd. שם: מצמן את מרוץ מילניום בע"מ

Address: Haomanut 4, Netanya, Israel כתובת : רחוב האומנות 4 , נתניה, אזור התעשיה פולג, ישראל

Identification No.: 514066604מספר זיהוי: 514066604

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Shlezinger and Menahem Levi, Advs.

Address: 7 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52520, Israel

שם: עודד שלזינגר את מנחם לוי, עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 7  , רמת גן, 52520, ישראל

Bicycle, parts and spare parts for bicycle, 
accessories for bicycle and bicycle's riders; all 
included in class 12.

אופניים, חלקים ואביזרים לאופניים וציוד נלווה לאופניים
ולרכיבת אופניים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214159 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 34828/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 34928/02/2010



Switzerland , 20/06/2008 שוויץ , 20/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3  , Neuchatel, 2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214163 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35028/02/2010



Owners

Name: Molnlycke Health Care AB

Address: Goteborg, Sweden

Identification No.: 44964

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Surgical gloves, included in class 10. כפפות כירורגיות, הנכללות בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

BARRIER

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214164 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35128/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Motorola, Inc.

Address: Schaumburg, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 13794

(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

Mobile telephones; all included in class 9. טלפונים ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

AURA

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214180 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35228/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ESCO ISRAEL - ELECTRICITY ENERGY 
SERVICES LTD.

שם: אסקו ישראל - שירותי חשמל ואנרגיה בע"מ

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

Identification No.: 513808394מספר זיהוי: 513808394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Elrom, Konforti & Shavit, Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, אלרום, קונפורטי ושביט, עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב,
ישראל

Installation, maintenance and repair services of 
energy saving systems, electricity and water; 
construction of energy centers buildings; all included 
in class 37.

שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות לחסכון באנרגיה,
חשמל ומים; בניית מרכזי אנרגיה פרטיים בבניינים; הנכללים

כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

אסקו ישראל

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214218 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ESCO ISRAEL - ELECTRICITY ENERGY 
SERVICES LTD.

שם: אסקו ישראל - שירותי חשמל ואנרגיה בע"מ

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

Identification No.: 513808394מספר זיהוי: 513808394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Elrom, Konforti & Shavit, Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, אלרום, קונפורטי ושביט, עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב,
ישראל

Consulting services and saving solutions in the field 
of energy, electricity and water; all included in class 
42.

שירותי ייעוץ ומתן פתרונות בתחום חיסכון באנרגיה, מים
וחשמל; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

אסקו ישראל

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214219 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ESCO ISRAEL - ELECTRICITY ENERGY 
SERVICES LTD.

שם: אסקו ישראל - שירותי חשמל ואנרגיה בע"מ

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

Identification No.: 513808394מספר זיהוי: 513808394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Elrom, Konforti & Shavit, Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, אלרום, קונפורטי ושביט, עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב,
ישראל

Installation, maintenance and repair services of 
energy saving systems, electricity and water; 
construction of energy centers buildings; all included 
in class 37.

שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות לחסכון באנרגיה,
חשמל ומים; בניית מרכזי אנרגיה פרטיים בבניינים; הנכללים

כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214220 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35528/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ESCO ISRAEL - ELECTRICITY ENERGY 
SERVICES LTD.

שם: אסקו ישראל - שירותי חשמל ואנרגיה בע"מ

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

Identification No.: 513808394מספר זיהוי: 513808394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Elrom, Konforti & Shavit, Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, אלרום, קונפורטי ושביט, עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב,
ישראל

Consulting services and saving solutions in the field 
of energy, electricity and water; all included in class 
42.

שירותי ייעוץ ומתן פתרונות בתחום חיסכון באנרגיה, מים
וחשמל; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214221 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35628/02/2010



Owners

Name: Schering-Plough HealthCare Products, Inc.

Address: Memphis, Tennessee, U.S.A.

Identification No.: 530

(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

Pharmaceutical preparations for the management 
and improvement of digestive health including 
laxatives; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול ושיפור בריאות העיכול לרבות
משלשלים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MIRALAX

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214222 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35728/02/2010



The mark is limited to the colours colors red, blue as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, אדום הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of each of the words HONEST, 
REPORTING, PROMOTING FAIRNESS, 
ENSURING ACCURACY, EFFECTING CHANGE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב בכל אחת מן
HONEST, REPORTING, PROMOTING המילים

FAIRNESS, ENSURING ACCURACY, EFFECTING
CHANGE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Honest Reporting RA שם: דיווח נאמן ע"ר

Address: Malcha Technology Park Bldg. 9, P.O.B. 48193, 
Jerusalem, 91481, Israel

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, בנין 9, ת.ד.48193, ירושלים,
91481, ישראל

Identification No.: 580458024מספר זיהוי: 580458024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Livnat, Mayer & Co,, Advs.

Address: Malha Technology Park, P.O.B. 48193, 
Jerusalem, 91481, Israel

שם: לבנת, מאיר ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, ת.ד.48193, ירושלים, 91481,
ישראל

International media watch; included in class 45. ביקורת על התקשורת הבינלאומית; הנכלל בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214235 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35828/02/2010



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

DYNAMIC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
INSOLE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hanan Boneh שם: חנן בונה

Address: 20 Trumpeldor St.  , Natanya, 42246, Israel כתובת : רח' טרומפלדור 20  , נתניה, 42246, ישראל

Identification No.: 51326981מספר זיהוי: 51326981

Insoles adaptable to the foot, machine for reading 
data of the foot, machine for producing the insoles; 
all included in class 10.

מדרסים הניתנים להתאמה לכף הרגל, מכונה לקריאת נתוני כף
הרגל, מכונה לייצור המדרסים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214238 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 35928/02/2010



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

,DAY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COLOURS ובספרה 1 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Vision correction lenses, namely contact lenses; all 
included in class 9.

עדשות לתיקון ראיה, שהן עדשות מגע; הנכללות כולן בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

1-DAY ACUVUE COLOURS

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214250 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36028/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: IPotential, LLC

Address: San Mateo, CA, U.S.A.

Identification No.: 69213

(California Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Intellectual property consultation; licensing of 
intellectual property; all included in class 42.

ייעוץ קניין רוחני; רישוי של קניין רוחני; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

IPOTENTIAL

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214254 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36128/02/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower not for medical purpose; toilet soaps, body 
deodorants; cosmetics namely creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, the body and the 
hands; sun care preparations (cosmetic products); 
make-up preparations; shampoos; gels, sprays, 
mousses and balms for the hair styling and hair care; 
hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils for personal use; all 
included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרות רפואיות; סבוני טואלט; דאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם משחות, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרי

קוסמטיקה); תכשירי איפור; תחפיפים; ג'לים, תרסיסים, מוסים
ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער;

תכשירים לצביעת שיער ולהסרת צבע; תכשירים לתלתול
וסלסול קבוע; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

MICRO-OSCILLATION

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214256 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36228/02/2010



Canada , 20/02/2008 קנדה , 20/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NATURAL HEALTH, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: OVOS NATURAL HEALTH INC.

Address: Laval, Quebec, Canada

Identification No.: 69227

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Dietary and nutritional supplements, namely vitamin, 
herbal and mineral supplements in powder, capsule, 
tablet and liquid form; dietary supplements namely, 
amino acids, fibre, probiotics, enzyme, protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid 
form; all included in class 5.

תוספים דיאטטיים ותזונתיים, דהיינו תוספי ויטמין, צמח ומינרל
בצורת אבקה, קפסולה, טבלית ונוזל; תוספים תזונתיים, דהיינו
תוספי חומציות אמינו, תוספי סיב, תוספים פרוביוטיים, תוספי
אנזים, תוספי חלבון בצורת אבקה, קפסולה, טבלית ונוזל; כולם

כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

OVOS NATURAL HEALTH

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214267 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CASSOU MARCEL

Address: Lyon, France

Identification No.: 69233

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Bentolila, Adv.

Address: 8 Harav Kook St.  , Jerusalem, 94226, Israel

שם: דניאל בן טולילה, עו"ד

כתובת : רח' הרב קוק 8  , ירושלים, 94226, ישראל

Hotel; included in class 43. בית מלון; הנכללת בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214282 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CASSOU MARCEL

Address: Lyon, France

Identification No.: 69233

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Bentolila, Adv.

Address: 8 Harav Kook St.  , Jerusalem, 94226, Israel

שם: דניאל בן טולילה, עו"ד

כתובת : רח' הרב קוק 8  , ירושלים, 94226, ישראל

Hotel; included in class 43. בית מלון; הנכללת בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214283 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36528/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: REEM ACRA HOLDINGS CORP.

Address: 245 7th Avenue, Suite 6B  , New York, New 
York, 10001, U.S.A.

Identification No.: 69222

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

Retail and online store services featuring wedding 
gowns, wedding accessories, clothing, evening 
gowns, perfumes, jewelry, handbags, purses and 
footwear; all included in class 35.

שירותים קמעונאיים ושירותי חנות מקוונת עבור שמלות כלה,
אביזרי חתונה, הלבשה, שמלות ערב, בשמים, תכשיטים, תיקי

יד, ארנקים והנעלה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

REEM ACRA

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214293 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36628/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yitzhak Naymen שם: יצחק נימן (נוימן)

Address: 73 Weizman Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ויצמן 73  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 7021348מספר זיהוי: 7021348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Stationery, writing instruments, correction fluids, 
adhesive tapes; office requisites, including folders, 
files, staples, staplers, paper punchers, stapler pins, 
paper clips, adhesive labels, paper, cardboard and 
goods made from those materials (not included in 
other classes); printed matter; notebook and 
portfolios; included in class 16.

צרכי כתיבה, חומרי כתיבה, מכשירי כתיבה,  נוזלי תיקון,
סרטים דביקים, ציוד משרדי;  צרכי משרד לרבות אוגדנים,
קלסרים,  מהדקים, מכונות הידוק ושדכנים, מנקבים,  סיכות
חיבור והידוק, אטבים, תוויות נדבקות,  נייר, קרטון וסחורות
העשויות מחומרים אלו ושאינם כלולות בסוגים אחרים;  דברי

דפוס, מחברות ותיקים; הנכללים כולם בסוג 16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

POWER LINE

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214315 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36728/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mervin Manufacturing, Inc.

Address: Sequim, Washington, U.S.A.

Identification No.: 69269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Clothing namely t-shirts, jerseys, athletic shirts, 
sweat shirts, sweat pants, jackets, vests, snow pants, 
undergarments, socks, belts, gloves; headwear 
namely hats and caps; footwear namely boots for 
snowboarding and athletic footwear; all included in 
class 25.

ביגוד בעיקר חולצות טריקו, ג'רסיים, חולצות ספורט,
סווטשרים, מכנסי טריינינג, מעילים, אפודות, מכנסי שלג,

בגדים תחתונים, גרביים, חגורות, כפפות; כיסויי ראש בעיקר
כובעים וכובעי מצחייה; הנעלה בעיקר מגפיים להחלקה על

הקרח והנעלת ספורט; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

LIB TECHNOLOGIES

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214404 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36828/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mervin Manufacturing, Inc.

Address: Sequim, Washington, U.S.A.

Identification No.: 69269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Snowboards, skis, bindings for skis and snowboards, 
snowboard leashes, snowboard carrying and 
transportation cases, wax for snowboards and skis; 
all included in class 28.

קרשי החלקה על הקרח, מגלשי סקי, התקני נעילת מגף
למגלשי סקי וקרשי החלקה על הקרח, רצועות קרש החלקה על
הקרח, תיקי נשיאה ונסיעה לקרש החלקה על הקרח, שעווה
לקרשי החלקה על השלג ומגלשי סקי; כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

LIB TECHNOLOGIES

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214406 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 36928/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mervin Manufacturing, Inc.

Address: Sequim, Washington, U.S.A.

Identification No.: 69269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Clothing namely t-shirts, jerseys, athletic shirts, 
sweat shirts, sweat pants, jackets, vests, snow pants, 
undergarments, socks, belts, gloves; headwear 
namely hats and caps; footwear namely boots for 
snowboarding and athletic footwear; all included in 
class 25.

ביגוד בעיקר חולצות טריקו, ג'רסיים, חולצות ספורט,
סווטשרים, מכנסי טריינינג, מעילים, אפודות, מכנסי שלג,

בגדים תחתונים, גרביים, חגורות, כפפות; כיסויי ראש בעיקר
כובעים וכובעי מצחייה; הנעלה בעיקר מגפיים להחלקה על

הקרח והנעלת ספורט; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

BANANA TECHNOLOGY

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214408 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37028/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mervin Manufacturing, Inc.

Address: Sequim, Washington, U.S.A.

Identification No.: 69269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Snowboards, skis, bindings for skis and snowboards, 
snowboard leashes, snowboard carrying and 
transportation cases, wax for snowboards and skis; 
all included in class 28.

קרשי החלקה על הקרח, מגלשי סקי, התקני נעילת מגף
למגלשי סקי וקרשי החלקה על הקרח, רצועות קרש החלקה על
הקרח, תיקי נשיאה ונסיעה לקרש החלקה על הקרח, שעווה
לקרשי החלקה על השלג ומגלשי סקי; כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

BANANA TECHNOLOGY

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214409 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37128/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(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

Assays, reagents, chemical preparations, and 
diagnostic preparations for clinical, scientific or 
research use; all included in class 1.

תבחינים, ריאגנטים, תכשירים כימיים, ותכשירים דיאגנוסטיים
עבור שימוש קליני, מדעי או מחקרי; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

RESPONSEDX:LUNG

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214417 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37228/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(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

Reagents, preparations and substances for medical, 
scientific and research purposes; diagnostic agents, 
preparations and substances for medical, scientific 
and research purposes, diagnostic test kits 
comprised of biological reagents and instructions for 
use; specimen collection kits; all included in class 5.

ריאגנטים, תכשירים וחומרים למטרות רפואיות, מדעיות
ומחקריות; גורמים דיאגנוסטיים, תכשירים וחומרים למטרות
רפואיות, מדעיות ומחקריות, ערכות בחינה דיאגנוסטיות
המורכבות מריאגנטים ביולוגיים והוראות לשימוש; ערכות

איסוף דגימות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

RESPONSEDX:LUNG

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214418 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37328/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Medical devices; all included in class 10. התקנים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

RESPONSEDX:LUNG

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214419 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37428/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Medical and scientific research and development, 
consulting, testing, diagnostic and analysis services 
in the fields of pharmacogenomics, drug discovery, 
drug development, diagnostics, treatment, and 
biological detection; diagnostic testing services; 
medical testing and services for diagnostic purposes; 
providing medical, diagnostic, research and 
treatment information; data and databases provided 
to others via computer networks in the fields of 
medicine, pharmacogenomics, diagnostics, clinical 
trial design and biotechnology; product development 
services for others in the biomedical, genomics, 
pharmacogenomics, diagnostic, clinical trial design 
and biotechnology fields; providing laboratory 
research services in the field of gene expression or 
cancer diagnosis; all included in class 42.

מחקר ופיתוח רפואי ומדעי, שירותי ייעוץ, בחינה, דיאגנוסטיקה
וניתוח בתחומים של פארמהקוגנומיקה, גילוי תרופות, פיתוח
תרופות, דיאגנוסטיקה, טיפול, ואיתור ביולוגי; שרותי בחינה

דיאגנוסטיים; בחינה ושירותים רפואיים למטרות דיאגנוסטיקה;
אספקת אינפורמציה רפואית, דיאגנוסטית, מחקרית וטיפולית;
נתונים ובסיסי נתונים המסופקים לאחרים באמצעות רשתות
מחשב בתחום הרפואה, פארמהקוגנומיקה, דיאגנוסטיקה,
עיצוב ניסיון קליני וביוטכנולוגיה; שרותי פיתוח מוצר לאחרים

בתחומים ביורפואיים, גנומיקה, פארמהקוגנומיקה,
דיאגנוסטיקה, עיצוב ניסיון קליני וביוטכנולוגיה; אספקת שירותי
מחקר מעבדתיים בתחומים של ביטוי גן או דיאגנוזת סרטן;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

RESPONSEDX:LUNG

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214420 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37528/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(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

Assays, reagents, chemical preparations, and 
diagnostic preparations for clinical, scientific or 
research use; all included in class 1.

תבחינים, ריאגנטים, תכשירים כימיים, ותכשירים דיאגנוסטיים
עבור שימוש קליני, מדעי או מחקרי; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

RESPONSEDX:COLON

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214421 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37628/02/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(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

Reagents, preparations and substances for medical, 
scientific and research purposes; diagnostic agents, 
preparations and substances for medical, scientific 
and research purposes, diagnostic test kits 
comprised of biological reagents and instructions for 
use; specimen collection kits; all included in class 5.

ריאגנטים, תכשירים וחומרים למטרות רפואיות, מדעיות
ומחקריות; גורמים דיאגנוסטיים, תכשירים וחומרים למטרות
רפואיות, מדעיות ומחקריות, ערכות בחינה דיאגנוסטיות
המורכבות מריאגנטים ביולוגיים והוראות לשימוש; ערכות

איסוף דגימות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

RESPONSEDX:COLON

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214422 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37728/02/2010



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

COLON רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Medical devices; all included in class 10. התקנים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

RESPONSEDX:COLON

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214423 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word COLON separately, but in 
the combination of the mark.

COLON רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Medical and scientific research and development, 
consulting, testing, diagnostic and analysis services 
in the fields of pharmacogenomics, drug discovery, 
drug development, diagnostics, treatment, and 
biological detection; diagnostic testing services; 
medical testing and services for diagnostic purposes; 
providing medical, diagnostic, research and 
treatment information; data and databases provided 
to others via computer networks in the fields of 
medicine, pharmacogenomics, diagnostics, clinical 
trial design and biotechnology; product development 
services for others in the biomedical, genomics, 
pharmacogenomics, diagnostic, clinical trial design 
and biotechnology fields; providing laboratory 
research services in the field of gene expression or 
cancer diagnosis; all included in class 42.

מחקר ופיתוח רפואי ומדעי, שירותי ייעוץ, בחינה, דיאגנוסטיקה
וניתוח בתחומים של פארמהקוגנומיקה, גילוי תרופות, פיתוח
תרופות, דיאגנוסטיקה, טיפול, ואיתור ביולוגי; שרותי בחינה

דיאגנוסטיים; בחינה ושירותים רפואיים למטרות דיאגנוסטיקה;
אספקת אינפורמציה רפואית, דיאגנוסטית, מחקרית וטיפולית;
נתונים ובסיסי נתונים המסופקים לאחרים באמצעות רשתות
מחשב בתחום הרפואה, פארמהקוגנומיקה, דיאגנוסטיקה,
עיצוב ניסיון קליני וביוטכנולוגיה; שרותי פיתוח מוצר לאחרים

בתחומים ביורפואיים, גנומיקה, פארמהקוגנומיקה,
דיאגנוסטיקה, עיצוב ניסיון קליני וביוטכנולוגיה; אספקת שירותי
מחקר מעבדתיים בתחומים של ביטוי גן או דיאגנוזת סרטן;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

RESPONSEDX:COLON

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214424 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 37928/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 38028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word TRAVEL separately, but in 
the combination of the mark.

TRAVEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: TravelJigsaw Limited

Address: 49 Peter Street 1st Floor, Manchester, 23, 
United Kingdom

Identification No.: 69272

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Vehicle rental and leasing services; rental and 
leasing of passenger vehicles, commercial and 
industrial vehicles; travel reservation services; 
electronic information services, namely,  interactive 
and on-line information services  featuring vehicle 
leasing and rental and travel information and 
interactive and on-line  reservation services for 
vehicle leasing and rental; arranging and/or booking 
of holidays, travel, tours, cruises and vehicle hire, 
including  arranging and/or booking of holidays, 
travel, tours, cruises and vehicle hire via the Internet; 
arranging and/or booking of seats for travel, including 
arranging and/or booking of seats for travel via the 
Internet; travel agency services, including travel 
agency services via the Internet; all included in class 
39.

שירותי השכרה והחכרת כלי רכב; השכרה והחכרת כלי רכב
של נוסעים, כלי רכב מסחריים ותעשייתיים; שירותי הזמנת
נסיעות; שירותי מידע אלקטרוניים, דהיינו, שירותי מידע

אינטראקטיביים ומקוונים המציגים מידע על החכרה והשכרת
כלי רכב ונסיעות ושירותי הזמנה אינטראקטיביים ומקוונים עבור
החכרה והשכרת כלי רכב; ארגון ו/או שריון מקומות מראש של
חופשות, נסיעות, טיולים, שיט ושכירת כלי רכב, כולל ארגון ו/או

שריון מקומות מראש של חופשות, נסיעות, טיולים, שיט
ושכירת כלי רכב דרך האינטרנט; ארגון ו/או שריון מקומות
מראש של מושבים לנסיעות, כולל ארגון ו/או שריון מקומות
מראש של מושבים לנסיעות דרך האינטרנט; שירותי סוכנות
נסיעות, כולל שירותי סוכנות נסיעות דרך האינטרנט; הנכללים

כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

TravelJigsaw

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214425 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 38128/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words BIG, SLEEP, ביג, סליפ, בית
and the phrase פתרונות שינה מתקדמים, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ביג, סליפ,
בית, BIG ו-SLEEP ובצירוף פתרונות שינה מתקדמים, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Bet Eli L.t.d. שם: בית אלי בע"מ

Address: 46 Giborei Yisrael treet New Industrial Zone 
(Sput, Natanya, Israel

כתובת : רחוב גיבורי ישראל 46 אזור התעשיה החדש (דרומי),
נתניה, ישראל

Identification No.: 511150765מספר זיהוי: 511150765

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tomer Avrahami, Adv.

Address: 3 Topaz St., P.O.B. 4135, Caesarea, 38900, 
Israel

שם: תומר אברהמי, עו"ד

כתובת : רח' טופז 3, ת.ד.4135, קיסריה, 38900, ישראל

Furniture; alll included in class 20. רהיטים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214437 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 38228/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word ULTRA separately, but in 
the combination of the mark.

ULTRA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Fluorinex Active Ltd. שם: פלורינקס אקטיב בע"מ

Address: Yokneam Illit Industry Zone P.O. Box 43, 
Yokneam Illit, 20692, Israel

כתובת : אזור תעשייה יקנעם עילית, ת.ד.43, יקנעם עילית,
20692, ישראל

Identification No.: 68253מספר זיהוי: 68253

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

Dental device, namely dental tray for use in the 
delivery of teeth whitening agents; dental care kits 
containing a dental tray, teeth whitening agents and 
applicator thereof, with or without a power supply; all 
included in class 10.

התקן דנטאלי, דהיינו, מגש דנטאלי המשמש לשחרור חומרים
מלביני שיניים; ערכות לטיפול דנטאלי המכילות מגש דנטאלי,
חומרים להלבנת שיניים ומתקן עבורם, עם או בלי אספקת

חשמל; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

UltraWyte

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214451 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 38328/02/2010



Trinidad and Tobago , 07/03/2008 טרינידד וטובגו , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word STORE separately, but in 
the combination of the mark.

STORE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: APPLE INC.

Address: 1 Infinite Loop  , Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Telecommunication services; Electronic transmission 
of computer software via the internet and other 
computer and electronic communication networks; 
Provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks for transmission 
or reception of computer software; all included in 
class 38.

שירותי טלקומוניקציה; תמסורת אלקטרונית של תוכנת מחשב
באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אלקטרוניות

וממוחשבות אחרות; אספקת שירותי קישוריות וגישה לרשתות
תקשורות אלקטרוניות לשידור או קליטה של תוכנת מחשב;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

APP STORE

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214453 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 38428/02/2010



Trinidad and Tobago , 07/03/2008 טרינידד וטובגו , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word STORE separately, but in 
the combination of the mark.

STORE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Maintenance, repair and updating of computer 
software and of handheld mobile digital electronic 
devices and other consumer electronics; providing 
information concerning computer software and web-
based programs via the internet and other computer 
and electronic communication networks; Providing 
consulting services and technical troubleshooting 
support for computer software and for handheld 
mobile digital electronic devices and other consumer 
electronics; Providing search engines for obtaining 
data via communications networks; Providing 
temporary use of computer software and online 
facilities to enable users to access and download 
computer software; 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 and other communication 
networks for others; all included in class 42.

תחזוקה, תיקון ועדכון של תוכנת מחשב ושל התקנים
אלקטרוניים דיגיטליים ניידים נישאים ביד ומכשירי צריכה

אלקטרוניים אחרים; מתן מידע בנושא תוכנת מחשב ותוכניות
מבוססות-רשת באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת

אלקטרוניות וממוחשבות אחרות; מתן שירותי ייעוץ ותמיכה
טכנית ואיתור תקלות לתוכנת מחשב ולהתקנים אלקטרוניים
דיגיטליים ניידים הנישאים ביד ומכשירי צריכה אלקטרוניים
אחרים; אספקה של מנועי חיפוש להשגת נתונים באמצעות
רשתות תקשורות; אספקה של שימוש זמני בתוכנת מחשב
ותשתיות מקוונות המאפשרות למשתמשים גישה והורדה של
תוכנת מחשב; שירותי אינטרנט, שהם,  יצירה של אינדקסים
של מידע, אתרים ומשאבים אחרים הזמינים ברשתות מחשב
עולמיות לאחרים; חיפוש, דפדוף והשבה של מידע, אתרים
ומשאבים אחרים הזמינים ברשתות מחשב עולמיות ורשתות
תקשורת אחרות עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

APP STORE

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214454 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 38528/02/2010



Owners

Name: APPLE INC.

Address: 1 Infinite Loop  , Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

י"ד אדר תש"ע - 38628/02/2010



If the Hebrew version of the list of services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Invesco Holding Company Limited

Address: Atlanta, Georgia, 30309, U.S.A.

Identification No.: 68633

(British Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

Financial and investment services; transfer agency 
services; financial analysis, management, consulting 
and advisory services; fund investment, reporting and 
accounting services; electronic funds transfer; 
insurance services; financial information and 
evaluation services; savings and loan services; 
individual savings account services; capital 
investment services; transaction and trading of 
financial instruments; asset management; financial, 
securities and commodities exchange services; 
investment analysis; real estate management, rental 
of offices, retirement payment services, and 
trusteeship; included in class 36.

שירותים פיננסיים והשקעתיים; שירותי סוכנות העברה; שירותי
ניתוח פיננסי, ניהול וייעוץ; שירותי השקעה בקרן, דיווח

וחשבונאות; העברת כספים אלקטרונית; שירותי ביטוח; שירותי
מידע פיננסי והערכה; שירותי חסכונות והלוואה; שירותי חשבון
חסכונות אינדיבידואלי; שירותי השקעת הון; שירותי עסקה
וסחר בכלים פיננסיים; שירותי ניהול נכסים; שירותי החלפת

פיננסים, ניירות ערך ומצרכים; ניתוח השקעות; ניהול נכסי דלא
ניידי, השכרת משרדים, שירותי תשלום פרישה, ונאמנות;

הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

INVESCO POWERSHARES

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214455 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 38728/02/2010



Denmark , 15/08/2008 דנמרק , 15/08/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LOVE and PODS 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים LOVE ו
-PODS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Pandora Jewelry A/S

Address: Rodovre, Denmark

Identification No.: 69281

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 in precious metals or coated therewith (not 
included in other classes); jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments, included in 
Class 14.

טובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן (אשר אינם
נכללים בסוגים אחרים); תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים

ומכשירים כרונומטרים, הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

LovePods

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214468 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 38828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word COTAI separately, but in 
the combination of the mark.

COTAI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangements; arranging travel and tours; travel and 
tour ticket reservation services; travel and tour 
information services; chauffeur services; tour guide 
services; bus transport; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups; 
organization of travel; organization of excursions, 
sight seeing tours, holidays, tours and travel; 
organization of travel and boat trips; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings 
for transportation; travel guide services; all included 
in class 39.

תובלה; אריזה ואחסון של סחורות; סידורי נסיעה; הסדרת
נסיעות וטיולים; שירותי הזמנת כרטיסי נסיעות וטיולים; שירותי
מידע לנסיעות וטיולים; שירותי נהג; שירותי מדריך טיולים;

תובלת אוטובוס; תאום סידורי נסיעה ליחידים ולקבוצות; ארגון
של נסיעות, סיורים באתרים תיירותיים, חופשות, סיורים

ונסיעות; ארגון נסיעות וטיולי סירות; שירותי סוכנות נסיעות,
דהיינו, הזמנת מקומות ושריון  מקומות מראש לתובלות;

שירותי מדריך נסיעות; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

COTAI STRIP

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214472 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 38928/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word COTAI separately, but in 
the combination of the mark.

COTAI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Entertainment; sporting and cultural activities; casino 
and gaming services; providing casino and gaming 
facilities; entertainment, namely, live musical 
performances, theatrical productions and comedy 
productions; health clubs; amusement centers and 
arcades; providing educational and training services; 
all included in class 41.

בידור; פעילויות ספורט ותרבות; שירותי קזינו ומשחקי מזל;
אספקת מתקני קזינו ומשחקי מזל; בידור, דהיינו, הופעות
מוסיקליות חיות, הפקות תיאטרון והפקות קומדיה; מועדוני
בריאות; מרכזי שעשועים וארקיידים; אספקת שירותי חינוך

והדרכה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

COTAI STRIP

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214473 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word COTAI separately, but in 
the combination of the mark.

COTAI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel, bar and restaurant services; 
travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for restaurants and meals; all included 
in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; דיור זמני; שירותי מלון, בר
ומסעדה; שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו, הזמנת מקומות ושריון
מקומות מראש למסעדות וארוחות; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

COTAI STRIP

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214474 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39128/02/2010



Owners

Name: Taga Design and Development Ltd.

Address: 28 Beit Hillel St.  , Tel-Aviv, 67017, Israel

Identification No.: 513661041

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; הנכללים
בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

TAGA

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214481 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39228/02/2010



Owners

Name: Taga Design and Development Ltd.

Address: 28 Beit Hillel St.  , Tel-Aviv, 67017, Israel

Identification No.: 513661041

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

TAGA

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214482 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39328/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SMART, CLUB 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים סמארט,
קלאב בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Advertising, business management, office function, 
marketing services including customer club conected 
to the sale of lotery subscriptions and electric 
household appliances; all included in class 35.

פרסום, ניהול עסקים, שירותי משרד, שירותי שיווק למיניהם
ובכלל זה שירותי מועדון לקוחות הקשורים למכירת מנויים

להגרלות ומכירת מוצרי חשמל לבית; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

סמארט קלאב
SMART CLUB

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214493 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39428/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CRAZY, but in the 
combination of the mark.

,CRAZY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: Baspinar, Gaziantep, Turkey

Identification No.: 67034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד.50605, נצרת,
16164, ישראל

Chocolate, products covered with chocolate and 
candy, chocolate bars, biscuits covered with caramel 
and chocolate, wafers, wafers covered with cream-
hazelnut-chocolate, cakes, cream-cakes, biscuits, 
confectioneries, chewing gum; all included in class 
30.

שוקולד, מוצרים מצופים שוקולד וממתקים, מוטות שוקולד,
בסקוויטים מצופה בקרמל ושוקלד, ופל מצופה קצפת-שקדים-
שוקולד, עוגות, בסקוויטים, דברי מתיקה, גומי לעיסה; הנכללם

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214505 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39528/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Media, Central Support 
and Services for Foregin Journalistsseparately, but in 
the combination of the mark.

,Media רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Central Support and Services for Foregin Journalists

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Honest Reporting RA שם: דיווח נאמן ע"ר

Address: Malcha Technology Park Bldg. 9, P.O.B. 48193, 
Jerusalem, 91481, Israel

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, בנין 9, ת.ד.48193, ירושלים,
91481, ישראל

Identification No.: 580458024מספר זיהוי: 580458024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Livnat, Mayer & Co,, Advs.

Address: Malha Technology Park, P.O.B. 48193, 
Jerusalem, 91481, Israel

שם: לבנת, מאיר ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, ת.ד.48193, ירושלים, 91481,
ישראל

International media watch; included in class 45. ביקורת על התקשורת הבינלאומית; הנכללת בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214508 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39628/02/2010



Ownersבעלים

Name: Oshri Nahum שם: אושרי נחום

Address: Marzik 9, Kiryat Ata, Israel כתובת : רחוב מרזיק 9  , קרית אתא, ישראל

Identification No.: 34743070מספר זיהוי: 34743070

Clothing, pyjamas, shirts, socks and underwear; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, כותנות, חולצות, גרביים והלבשה תחתונה;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214510 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39728/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words בית and אידיאל separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בית ו-
אידיאל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Ori Tolgy שם: אורי טולגי

Address: כתובת : אבן גבירול 54  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 24913410מספר זיהוי: 24913410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Giat, Adv.

Address: 2 Kikar Habima  , Tel Aviv, 64253, Israel

שם: רון גיאת, עו"ד

כתובת : ככר הבימה 2  , תל אביב, 64253, ישראל

Cosmetics; all in class 3. מוצרי קוסמטיקה; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

בית אידיאל

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214516 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מטבח אמריקאי עדכני, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מטבח
אמריקאי עדכני, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Izhak Duster שם: יצחק דוסטר

Address: Ahad Ham 33, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אחד העם 33  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 17741752מספר זיהוי: 17741752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ury Eytam, Advs.

Address: 12 Tiroch St.  , Ramat Hasharon, 47215, Israel

שם: אורי עיטם, עו"ד

כתובת : רח' תירוש 12  , רמת השרון, 47215, ישראל

Services for providing food and drinks, included in 
class 43.

שירותי אספקת מזון ומשקה, הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214517 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 39928/02/2010



Ownersבעלים

Name: LIVE O ltd. שם: ליוואו בע"מ

Address: Ramat Gan, 52520, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 7  , רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 514001478מספר זיהוי: 514001478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Michael Hunter, Adv.

Address: Alrob Tower 46 Rothchield St., Tel Aviv, 66883, 
Israel

שם: מיכאל הנטר, עו"ד

כתובת : מגדל אלרוב, קומה 2 שד' רוטשילד 46, תל אביב,
66883, ישראל

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jams, compotes, edible oils and fats and related 
products; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; מרקחות, לפתים,
שמני ושומני מאכל ומוצרים נלווים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

נגבא

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214518 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40028/02/2010



Owners

Name: THE SUNRIDER CORPORATION d.b.a. 
SUNRIDER INTERNATIONAL

Address: 1625 Abalon Avenue  , Torrance, CA., U.S.A.

Identification No.: 36549

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: SunRider (Israel) (Dafna Shaharabani, Adv.)

Address: Legal Department 13 Hamelacha St., North 
Industrial Area Lod, 71100, Israel

שם: סאנריידר (ישראל) (דפנה שהרבני, עו"ד)

כתובת : מחלקה משפטית רח' המלאכה 13, איזור תעשיה צפוני
לוד, 71100, ישראל

Herbal nutritional supplements; nutritional 
supplements; herbal dietary supplements; vitamins; 
dietary fibers; all incuded in class 5.

תוספי תזונה צמחיים; תוספי תזונה; תוספי תזונה דיאטטיים;
ויטמינים; סיבים דיאטטיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

VITADELIGHT

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214524 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40128/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SYSTEM, MAGIC, 
TOUCH separately, but in the combination of the 
mark.

,SYSTEM רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MAGIC, TOUCH בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hair Express Ltd. שם: הייר אקספרס בע"מ

Address: 53 Arlozorov St.  , Tel Aviv, 62646, Israel כתובת : רח' ארלוזרוב 53  , תל אביב, 62646, ישראל

Identification No.: 513617258מספר זיהוי: 513617258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 88 Hahashmonaim St..  , Tel Aviv, 67133, 
Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 88  , תל אביב, 67133, ישראל

Preparations for the treatment of the hair; hair 
preparations; preparations for smoothing of hair; 
preparaions for restoration of hair; gels, sprays and 
mousses adn preapratins for hair styling and hair 
care; ahir conditioners adn lotions; preparations for 
coloring hair; hair dyes and tints; all included inclass 
3.

תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לשיער; תכשירים להחלקת
שיער; תכשירים לשיקום שיער; ג'ל, תרסיסים, מוסים

ותככשירים לעיצוב ולטיפוח שיער; מייצבי ותחליבי שיער;
תכשירים לצביעת שיער; צבעים וגוונים לשיער; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214527 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40228/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SYSTEM, HAIR, SPA, 
KERATIN separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SYSTEM ,HAIR ,SPA ,KERATIN בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hair Express Ltd. שם: הייר אקספרס בע"מ

Address: 53 Arlozorov St.  , Tel Aviv, 62646, Israel כתובת : רח' ארלוזרוב 53  , תל אביב, 62646, ישראל

Identification No.: 513617258מספר זיהוי: 513617258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 88 Hahashmonaim St..  , Tel Aviv, 67133, 
Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 88  , תל אביב, 67133, ישראל

Preparations for the treatment of the hair; hair 
preparations; preparations for smoothing of hair; 
preparaions for restoration of hair; gels, sprays and 
mousses adn preapratins for hair styling and hair 
care; ahir conditioners adn lotions; preparations for 
coloring hair; hair dyes and tints; all included inclass 
3.

תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לשיער; תכשירים להחלקת
שיער; תכשירים לשיקום שיער; ג'ל, תרסיסים, מוסים

ותככשירים לעיצוב ולטיפוח שיער; מייצבי ותחליבי שיער;
תכשירים לצביעת שיער; צבעים וגוונים לשיער; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214528 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40328/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the SYSTEM, IMPROVING, MASK  
separately, but in the combination of the mark.

,SYSTEM רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
IMPROVING, MASK בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hair Express Ltd. שם: הייר אקספרס בע"מ

Address: 53 Arlozorov St.  , Tel Aviv, 62646, Israel כתובת : רח' ארלוזרוב 53  , תל אביב, 62646, ישראל

Identification No.: 513617258מספר זיהוי: 513617258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 88 Hahashmonaim St..  , Tel Aviv, 67133, 
Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 88  , תל אביב, 67133, ישראל

Preparations for the treatment of the hair; hair 
preparations; preparations for smoothing of hair; 
preparaions for restoration of hair; gels, sprays and 
mousses adn preapratins for hair styling and hair 
care; ahir conditioners adn lotions; preparations for 
coloring hair; hair dyes and tints; all included inclass 
3.

תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לשיער; תכשירים להחלקת
שיער; תכשירים לשיקום שיער; ג'ל, תרסיסים, מוסים

ותככשירים לעיצוב ולטיפוח שיער; מייצבי ותחליבי שיער;
תכשירים לצביעת שיער; צבעים וגוונים לשיער; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214529 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40428/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SALON and DIVINE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים SALON ו
-DIVINE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Cosmetic products and make-up preparations; all 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותכשירי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

SALON DIVINE

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214547 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40528/02/2010



Ownersבעלים

Name: BIANCO ORO LTD. שם: ביאנקו אורו בע"מ

Address: 10 Shloosh Alley  , Tel Aviv, Israel כתובת : סמטת שלוש 10  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513133819מספר זיהוי: 513133819

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

2B

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214556 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the + indication separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסימון + בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: MARVIDEX SURFING PRODUCTS (2004) LTD. שם: מרוידקס מוצרי גלישה (2004) בע"מ

Address: 10 Hanagar St.  , Hod Hasharon, Israel כתובת : רחוב הנגר 101  , הוד השרון, ישראל

Identification No.: 513626473מספר זיהוי: 513626473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Lavi, Adv.

Address: 2 B.S.R. Tower 1 Ben Gurion Street, Bnei Brak, 
51201, Israel

שם: שמואל לביא, עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 2 רחוב בן גוריון 1, בני ברק, 51201,
ישראל

Sunglasses; included in class 9. משקפי שמש; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Rhus Ovata+

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214567 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40728/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the + indication separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסימון + בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: MARVIDEX SURFING PRODUCTS (2004) LTD. שם: מרוידקס מוצרי גלישה (2004) בע"מ

Address: 10 Hanagar St.  , Hod Hasharon, Israel כתובת : רחוב הנגר 101  , הוד השרון, ישראל

Identification No.: 513626473מספר זיהוי: 513626473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Lavi, Adv.

Address: 2 B.S.R. Tower 1 Ben Gurion Street, Bnei Brak, 
51201, Israel

שם: שמואל לביא, עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 2 רחוב בן גוריון 1, בני ברק, 51201,
ישראל

Clothing, footwear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Rhus Ovata+

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214568 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40828/02/2010



Owners

Name: NEW GATE

Address: 32 Rue des Jeuneurs  , Paris, France

Identification No.: 69314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. J. Weinroth & Co., Adv.

Address: Weissman 14  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ד"ר י. וינרוט ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 14  , תל אביב, 64239, ישראל

Sunglasses, frames for glasses; all included in class 
9.

משקפי שמש, מסגרות למשקפיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214571 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 40928/02/2010



Owners

Name: NEW GATE

Address: 32 Rue des Jeuneurs  , Paris, France

Identification No.: 69314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. J. Weinroth & Co., Adv.

Address: Weissman 14  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ד"ר י. וינרוט ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 14  , תל אביב, 64239, ישראל

Bags, back packs, hand bags, traveling bags; 
lalincluded in class 18.

תיקים, תיקי גב, תיקי יד, תיקי נסיעה; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214572 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 41028/02/2010



Owners

Name: NEW GATE

Address: 32 Rue des Jeuneurs  , Paris, France

Identification No.: 69314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. J. Weinroth & Co., Adv.

Address: Weissman 14  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ד"ר י. וינרוט ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 14  , תל אביב, 64239, ישראל

Beach towels; all incued in class 24. מגבות חוף; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214573 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 41128/02/2010



Owners

Name: NEW GATE

Address: 32 Rue des Jeuneurs  , Paris, France

Identification No.: 69314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. J. Weinroth & Co., Adv.

Address: Weissman 14  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ד"ר י. וינרוט ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 14  , תל אביב, 64239, ישראל

Clothing, clothing made of leather and imitation of 
leather, underwear, sportswear, belts, footwear; all 
included in class 25.

הלבשה, הלבשה העשויה מעור וחיקויי עור, הלבשה תחתונה,
בגדי ספורט, חגורות, נעליים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214574 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 41228/02/2010



U.S.A. , 04/03/2008 ארה"ב , 04/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ELASTIC and 
GATEKEEPER separately, but in the combination of 
the mark.

ELASTIC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-GATEKEEPER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Freeport Technologies, Inc

Address: 470 Springpark Place,Suite 100  , Herndon, VA, 
U.S.A.

Identification No.: 69315

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

Computer software for policy-based management of 
network resources of a communications system used 
in point-to-point or multipoint communications; all 
included in class 09.

תוכנת מחשב לניהול המבוסס על מדיניות משאבי רשת של
מערכת תקשורת המשמשת לתקשורת מנקודה לנקודה או

לתקשורת רב נקודתית; כולם נכללים בסוג 09 .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ELASTIC GATEKEEPER

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214575 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 41328/02/2010



U.S.A. , 04/03/2008 ארה"ב , 04/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ELASTIC and 
GATEKEEPER separately, but in the combination of 
the mark.

ELASTIC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-GATEKEEPER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Freeport Technologies, Inc

Address: 470 Springpark Place,Suite 100  , Herndon, VA, 
U.S.A.

Identification No.: 69315

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

Support services, namely hosting and managing 
services for computer software for policy-based 
management of network resources of a 
communications system used in point-to-point or 
multipoint communications; all included in class 42.

שירותי תמיכה, דהיינו שירותי אחסון אתרים וניהול עבור תוכנת
מחשב לניהול המבוסס על מדיניות משאבי רשת של מערכת
תקשורת המשמשת לתקשורת מנקודה לנקודה או לתקשורת

רב נקודתית; כולם נכללים בסוג  42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

ELASTIC GATEKEEPER

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214576 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 41428/02/2010



U.S.A. , 03/03/2008 ארה"ב , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letter combination BCT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף האותיות
BCT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CaridianBCT, Inc.

Address: 10811 WEst Collins Avenue  , Lakewood, 
Colorado, U.S.A.

Identification No.: 69316

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

Pharmaceutical and therapeutic products for use in 
blood component technology and regenerative 
medicine, namely anti-coagulant solutions, cell 
growth media solutions (for medical purposes) and 
solutions for blood and cell storage and treatment, 
therapeutic cell treatment preparations, and 
pathogen reduction preparations for treating collected 
blood and blood components; all included in class 05.

מוצרי רוקחות ומוצרים תרפיוטיים לשימוש בטכנולוגיה השייכת
לרכיבי דם וברפואה מחדשת, דהיינו תמיסות נוגדי-קרישה,
תמיסות מדיה לגידול תאים (למטרות רפואיות) ותמיסות
לאחסון דם ותאים וטיפול בהם, תכשירים לטיפול תרפיוטי

בתאים, ותכשירים להפחתת פתוגנים עבור טיפול בדם אסוף
וברכיבי דם אסופים; הנכללים כולם בסוג 05.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CARIDIANBCT

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214578 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 41528/02/2010



U.S.A. , 03/03/2008 ארה"ב , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letter combination BCT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף האותיות
BCT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CaridianBCT, Inc.

Address: 10811 WEst Collins Avenue  , Lakewood, 
Colorado, U.S.A.

Identification No.: 69316

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

Computer software sold separately for use in 
measuring and predicting blood component product 
yields, in pathogen reduction, in generating blood 
component donor reports, and in managing blood 
component collection facilities and blood component 
and cell culture apparatus; all included in class 09.

תוכנת מחשב הנמכרת בנפרד לשימוש במדידה ובחיזוי של
תפוקות תוצרי רכיבי דם, בהפחתת פתוגנים, בהפקת דווחי

תורמי רכיבי דם, ובניהול אמצעי איסוף רכיבי דם וציוד רכיבי דם
ותרביות תאים; הנכללים כולם בסוג 09.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CARIDIANBCT

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214579 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 41628/02/2010



U.S.A. , 03/03/2008 ארה"ב , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letter combination BCT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף האותיות
BCT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Extracorporeal blood handling apparatus used for 
bone marrow processing, apheresis, blood 
separation, filtering, therapeutic blood treatments, 
pathogen reduction and treatment of collected blood 
and blood components, namely blood collection 
apparatus, blood washing apparatus, apparatus for 
separating collected blood into blood components, 
apheresis apparatus for collecting blood from a donor 
and for returning uncollected blood components, 
filters for filtering biologic fluids, irradiators for 
illuminating blood products, blood mixers; blood 
containers and disposables for blood collection and 
treatment, namely blood tubing sets, blood collection 
bags, blood storage bags, bag sets and filters; 
apheresis and blood washing machines; apparatus 
for collecting and culturing cells for therapeutic blood 
treatment and disposables and accessories therefor; 
all included in class 10.

ציוד לטיפול חוץ-גופי בדם לשימוש בעיבוד מוח עצם, אפריסיס,
הפרדת דם, סינון, טיפולי דם תרפיוטיים, הפחתת פתוגנים

וטיפול בדם אסוף וברכיבי דם אסופים, דהיינו ציוד לאיסוף דם,
ציוד לשטיפת דם, ציוד להפרדת דם הנאסף לרכיבי דם, ציוד
אפריסיס לאיסוף דם מתורם ולהחזרת רכיבי דם שלא נאספו,
מסננים לסינון נוזלים ביולוגיים, מקרנים להארת תוצרי דם,

מערבלי דם; מיכלי דם ומוצרים חד-פעמיים לאיסוף דם וטיפול
בדם, דהיינו ערכות צנרת דם, שקיות לאיסוף דם, שקיות

לאחסון דם, ערכות שקיות ומסננים; מכונות אפריסיס ושטיפת
דם; ציוד לאיסוף תאים וגידול תאים בתרבית לשם טיפול
תרפיוטי בדם ומוצרים חד-פעמיים ואביזרים עבור הנ"ל;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

CARIDIANBCT

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214580 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 41728/02/2010



Owners

Name: CaridianBCT, Inc.

Address: 10811 WEst Collins Avenue  , Lakewood, 
Colorado, U.S.A.

Identification No.: 69316

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

י"ד אדר תש"ע - 41828/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 41928/02/2010



U.S.A. , 03/03/2008 ארה"ב , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letter combination BCT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף האותיות
BCT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CaridianBCT, Inc.

Address: 10811 WEst Collins Avenue  , Lakewood, 
Colorado, U.S.A.

Identification No.: 69316

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

Pharmaceutical and therapeutic products for use in 
blood component technology and regenerative 
medicine, namely anti-coagulant solutions, cell 
growth media solutions (for medical purposes) and 
solutions for blood and cell storage and treatment, 
therapeutic cell treatment preparations, and 
pathogen reduction preparations for treating collected 
blood and blood components; all included in class 05.

מוצרי רוקחות ומוצרים תרפיוטיים לשימוש בטכנולוגיה השייכת
לרכיבי דם וברפואה מחדשת, דהיינו תמיסות נוגדי-קרישה,
תמיסות מדיה לגידול תאים (למטרות רפואיות) ותמיסות
לאחסון דם ותאים וטיפול בהם, תכשירים לטיפול תרפיוטי

בתאים, ותכשירים להפחתת פתוגנים עבור טיפול בדם אסוף
וברכיבי דם אסופים; הנכללים כולם בסוג 05.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 214581 מספר סימן

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

י"ד אדר תש"ע - 42028/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 42128/02/2010



U.S.A. , 03/03/2008 ארה"ב , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letter combination BCT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף האותיות
BCT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CaridianBCT, Inc.

Address: 10811 WEst Collins Avenue  , Lakewood, 
Colorado, U.S.A.

Identification No.: 69316

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

Computer software sold separately for use in 
measuring and predicting blood component product 
yields, in pathogen reduction, in generating blood 
component donor reports, and in managing blood 
component collection facilities and blood component 
and cell culture apparatus; all included in class 09.

תוכנת מחשב הנמכרת בנפרד לשימוש במדידה ובחיזוי של
תפוקות תוצרי רכיבי דם, בהפחתת פתוגנים, בהפקת דווחי

תורמי רכיבי דם, ובניהול אמצעי איסוף רכיבי דם וציוד רכיבי דם
ותרביות תאים; הנכללים כולם בסוג 09.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214582 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 42228/02/2010



U.S.A. , 03/03/2008 ארה"ב , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letter combination BCT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף האותיות
BCT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Extracorporeal blood handling apparatus used for 
bone marrow processing, apheresis, blood 
separation, filtering, therapeutic blood treatments, 
pathogen reduction and treatment of collected blood 
and blood components, namely blood collection 
apparatus, blood washing apparatus, apparatus for 
separating collected blood into blood components, 
apheresis apparatus for collecting blood from a donor 
and for returning uncollected blood components, 
filters for filtering biologic fluids, irradiators for 
illuminating blood products, blood mixers; blood 
containers and disposables for blood collection and 
treatment, namely blood tubing sets, blood collection 
bags, blood storage bags, bag sets and filters; 
apheresis and blood washing machines; apparatus 
for collecting and culturing cells for therapeutic blood 
treatment and disposables and accessories therefor; 
all included in class 10.

ציוד לטיפול חוץ-גופי בדם לשימוש בעיבוד מוח עצם, אפריסיס,
הפרדת דם, סינון, טיפולי דם תרפיוטיים, הפחתת פתוגנים

וטיפול בדם אסוף וברכיבי דם אסופים, דהיינו ציוד לאיסוף דם,
ציוד לשטיפת דם, ציוד להפרדת דם הנאסף לרכיבי דם, ציוד
אפריסיס לאיסוף דם מתורם ולהחזרת רכיבי דם שלא נאספו,
מסננים לסינון נוזלים ביולוגיים, מקרנים להארת תוצרי דם,

מערבלי דם; מיכלי דם ומוצרים חד-פעמיים לאיסוף דם וטיפול
בדם, דהיינו ערכות צנרת דם, שקיות לאיסוף דם, שקיות

לאחסון דם, ערכות שקיות ומסננים; מכונות אפריסיס ושטיפת
דם; ציוד לאיסוף תאים וגידול תאים בתרבית לשם טיפול
תרפיוטי בדם ומוצרים חד-פעמיים ואביזרים עבור הנ"ל;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214583 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 42328/02/2010



Owners

Name: CaridianBCT, Inc.

Address: 10811 WEst Collins Avenue  , Lakewood, 
Colorado, U.S.A.

Identification No.: 69316

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

י"ד אדר תש"ע - 42428/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Cryo Cell Israel Ltd. שם: קריו סל ישראל בע"מ

Address: Herzelia, 6733, Israel כתובת : רח' שנקר 14  , הרצליה, 6733, ישראל

Identification No.: 513145557מספר זיהוי: 513145557

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

Collecting, processing, preserving, cryopreserving, 
examining and banking stem cells from umbilical cord 
blood samples and/or from bone marrow and/or from 
peripheral blood and/or from fat; all included in class 
44.

שירותי איסוף, עיבוד, שימור, הקפאה, בחינה ואחסון של תאי
גזע מדם חבל הטבור ו/או מח העצם ו/או מדם פריפרי ו/או

משומן; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

תא משפחתי
FAMILY CELL

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214599 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 42528/02/2010



Japan , 24/03/2008 יפן , 24/03/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Astellas Pharma Inc.

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 63912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases; all included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלות דרכי השתן; הכל כלול
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

BETRIZA

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214644 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 42628/02/2010



Japan , 24/03/2008 יפן , 24/03/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Astellas Pharma Inc.

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 63912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases; all included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלות דרכי השתן; הכל כלול
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

BETENIQ

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214645 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 42728/02/2010



Japan , 24/03/2008 יפן , 24/03/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Astellas Pharma Inc.

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 63912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases; all included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלות דרכי השתן; הכל כלול
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

REVUREX

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214646 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 42828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ZOL and הכי זולים באופנה
.but in the combination of the mark ,נקודה

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הכי זולים
באופנה נקודה ו-ZOL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Shahar vahav שם: שחר והב

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 24417402מספר זיהוי: 24417402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Igal Longo & Co., Adv.

Address: Migdal Al 50 Dizengoff Street, Tel Aviv, 64332, 
Israel

שם: יגאל לונגו ושות', עו"ד

כתובת : מגדל על רחוב זידינגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

Clothing, shoes and head covers; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214739 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 42928/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the surname SCHWARZ separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשם המשפחה
SCHWARZ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: FAO Schwarz Family Foundation

Address: 114 West 47th Street  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 69369

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד.33113, תל אביב, 64927,
ישראל

Toys and games all in class 28. צעצועים ומשחקים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

FAO SCHWARZ

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214769 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the surname SCHWARZ separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשם המשפחה
SCHWARZ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: FAO Schwarz Family Foundation

Address: 114 West 47th Street  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 69369

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד.33113, תל אביב, 64927,
ישראל

Retail and online retail toy store services; included in 
class 35.

שירותי חנויות צעצועים קמעוניות וחנויותצעצועים קמעוניות
מקוונות; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

FAO SCHWARZ

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214770 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43128/02/2010



Ownersבעלים

Name: Vaica Medical Ltd. שם: ואיקה מדיקל בע"מ

Address: 22 K"G Yordey Hassira Street  , Tel Aviv, 
63508, Israel

כתובת : ר"ג יורדי הסירה 22  , תל אביב, 63508, ישראל

Identification No.: 514004852מספר זיהוי: 514004852

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lapidot, Melchior, Abramovich & Co.

Address: 11 Kiryat Hamada Har Hozvim, P.O.B. 45134, 
Jerusalem, 91451, Israel

שם: לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות', עו"ד

כתובת : קרית המדע 11 הר חוצבים, ת.ד.45134, ירושלים,
91451, ישראל

A computerized medication dispenser that organizes 
and reminds individuals to take medication according 
to a preset schedule and can be integrated with 
monitoring centers or adapted for use in assisted 
living facilities; included in class 9.

מתקן ממוחשב להספקת תרופות המארגן ומזכיר לאדם לטיול
את התרופות שלו בהתאם ללוח זמנים קבוע מראש וניתן
לשלבו עם מוקדי מצוקה או להתאימו לשימוש במתקני דיור

מגון; הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Simplemed

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214794 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43228/02/2010



Owners

Name: Robert Lipman

Address: Santa Monica, California, U.S.A.

Identification No.: 69377

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reshef and Shiff, Advs.

Address: Malha Technological Park, P.O.B. 2319, 
Jerusalem, 91022, Israel

שם: רשף את שיף, עו"ד

כתובת : גן טכנולוגי מלחה (בניין 2), ת.ד.2319, ירושלים,
91022, ישראל

Information supply services in the subject of news 
and orthodox communication; all included in class 38.

שירותי אספקת מידע בנושא חדשות ותקשורת חרדית;
הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

חרדיו
CHAREIDIO

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214805 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43328/02/2010



Owners

Name: DAIKYO SEIKO, LTD.

Address: 38-2, Sumida 3-chome  , Sumida-ku, Tokyo, 
1310031, Japan

Identification No.: 63510

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Medical syringes; injection solution containers to be 
used by being loaded in medical syringe barrels (i.e., 
medical cartridge syringes), and other containers for 
parenteral medical solutions; containers for 
administering medicine; containers for infusion kits; 
containers for intravenous solutions; containers for 
medical instruments; other medical apparatus, 
equipment and instruments; all included in class 10.

מזרקים רפואיים; מיכלי תמיסות להזרקה לשימוש בהיותם
מוטענים בחביות של מזרקים רפואיים (כלומר, מזרקי מחסניות
רפואיים), ומיכלים אחרים לתמיסות רפואיות שלא להחדרה
דרך הפה; מיכלים למתן תרופות; מיכלים לערכות אינפוזיה;

מיכלים לתמיסות תוך ורידיות; מיכלים לכלים רפואיים;
מכשירים, ציוד וכלים רפואיים אחרים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214811 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Eau de cologne, perfumes, toilet soaps, lipsticks, 
lipgloss, eye shadow, shampoo, conditioner for the 
hair, antiperspirant, deodorant; all included in class 3.

מי קולון, בשמים, סבוני רחצה, שפתונים, ליפ גלוס, צלליות
לעיניים, שמפו, קונדישנר לשיער, תכשיר נגד הזעה, דאודורנט;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

ETERNAL MAGIC

Application Date 12/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214831 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HOSIDEN CORPORATION

Address: 4-33, KITAKYUHOJI 1-CHOME  , YAO-SHI, 
OSAKA, 5810071, Japan

Identification No.: 69386

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

Electrical motors (except for land vehicles), Starters 
for motors and engines, Generator of electricity; 
included in class 7.

מנועים חשמליים (למעט מכוניות), מתנעים למנועים ומנועים,
גנרטור של חשמל; הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214833 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HOSIDEN CORPORATION

Address: 4-33, KITAKYUHOJI 1-CHOME  , YAO-SHI, 
OSAKA, 5810071, Japan

Identification No.: 69386

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

Electric parts and conponents in the form of switches, 
plugs, jacks, connectors, sockets, relays, solenoids, 
circuit breakers, microphones, headphones, 
earphones, liquid crystal display, telephone handset, 
remote control units, mouse and keyboard for 
computers; included in class 9.

חלקים חשמליים ורכיבים בצורה של מתגים, סותמים, ג'קים,
מחברים, שקעים, העברות, סלילוניות, מפסקי מעגל,

מיקרופונים, אזניות, אוזניות, צגים גבישי נוזלי, טלפון, יחידות
שלט רחוק, עכבר ומקלדת למחשבים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214834 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HOSIDEN CORPORATION

Address: 4-33, KITAKYUHOJI 1-CHOME  , YAO-SHI, 
OSAKA, 5810071, Japan

Identification No.: 69386

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

Electrical motors (except for land vehicles), Starters 
for motors and engines, Generator of electricity; 
included in class 7.

מנועים חשמליים (למעט מכוניות), מתנעים למנועים ומנועים,
גנרטור של חשמל; הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214835 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43828/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HOSIDEN CORPORATION

Address: 4-33, KITAKYUHOJI 1-CHOME  , YAO-SHI, 
OSAKA, 5810071, Japan

Identification No.: 69386

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

Electric parts and conponents in the form of switches, 
plugs, jacks, connectors, sockets, relays, solenoids, 
circuit breakers, microphones, headphones, 
earphones, liquid crystal display, telephone handset, 
remote control units, mouse and keyboard for 
computers; included in class 9.

חלקים חשמליים ורכיבים בצורה של מתגים, סותמים, ג'קים,
מחברים, שקעים, העברות, סלילוניות, מפסקי מעגל,

מיקרופונים, אזניות, אוזניות, צגים גבישי נוזלי, טלפון, יחידות
שלט רחוק, עכבר ומקלדת למחשבים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214836 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 43928/02/2010



Germany , 30/07/2008 גרמניה , 30/07/2008

Priority Date דין קדימה

Computer software; 3D animation software; 3D 
animation process technology software for creation, 
production, recording, transmission or reproduction of 
sound, video, movies, films, animated content, 
software programs, graphics and images; computer 
software for use in relation to digital animation and 
special effects of images; software for processing 
images, graphics and text; software to control and 
improve computer and audio equipment sound 
quality; computer game software; computer graphics 
software; electronic game software; game software; 
video game software; virtual reality game software; 
interactive video games comprised of computer 
hardware and software; computers; servers; 
workstations; computer hardware, computer 
motherboards, integrated circuits, semiconductors 
and processors; video game cartridges; computer 
software for playing video games and computer 
games with others via a global computer or 
communication network; computer software for 
compressing and decompressing data and video 
images; notebook and laptop computers; portable 
computers; handheld computers; tablet computers; 
ultra mobile computers; computer software for use in 
providing multiple user access to a global computer 
information network; computer firmware, namely, 
computer operating system software, computer utility 
software and other computer software; portable video 
players; personal gaming devices; high definition disk 
players; DVD players; all included in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת אנימציית תלת מימד; תוכנה לטכנולוגיית
תהליך אנימציית תלת מימד ליצירה, הפקה, הקלטה, תמסורת
או שעתוק של צליל, וידאו, סרטי  קולנוע, סרטים, תוכן מונפש,

תוכניות תוכנה, גרפיקה ודמויות; תוכנת מחשב לשימוש
בהקשר עם אנימציה דיגיטלית ואפקטים מיוחדים של דמויות;
תוכנה לעיבוד דמויות, גרפיקה וטקסט; תוכנה לשליטה ושיפור
איכות צליל של ציוד שמע ומחשב; תוכנת משחק מחשב; תוכנת
גרפיקות למחשב; תוכנת משחק אלקטרוני; תוכנת משחק;
תוכנת משחק וידאו; תוכנת משחק מציאות מדומה; משחקי
וידאו אינטראקטיביים המורכבים מחומרת ותוכנת מחשב;

מחשבים; שרתים; עמדות עבודה; חומרת מחשב, לוחות אם
למחשב, מעגלים משולבים, מוליכים למחצה ומעבדים; קלטות
משחק וידאו; תוכנת מחשב למשחק במשחקי וידאו ומשחקי

מחשב עם אחרים באמצעות מחשב או רשת תקשורת עולמית;
תוכנת מחשב לדחיסה ופריסה של נתונים ודמויות וידאו;

מחשבי מחברת ומחשבים נישאים; מחשבים ניידים; מחשבי כף
יד; מחשבי לוח; מחשבים אולטרה ניידים; תוכנת מחשב
לשימוש באספקת גישה מרובת משתמשים לרשת מידע
ממוחשב עולמית; קושחת מחשב, שהיא, תוכנת מערכת

הפעלת מחשב, תוכנת שימוש מחשב ותוכנת מחשב אחרת;
נגני וידאו ניידים; התקני משחק אישיים; נגני דיסק HD; נגני

DVD; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214856 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 44028/02/2010



Owners

Name: Intel Corporation

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד אדר תש"ע - 44128/02/2010



Germany , 30/07/2008 גרמניה , 30/07/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Intel Corporation

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Entertainment services, namely, production of motion 
pictures, videos and films; provision of television, 
video and motion picture special effects; animation 
production services; multimedia entertainment 
software production services; all included in class 41.

שירותי בידור, שהם, הפקה של סרטי קולנוע, וידאו וסרטים;
אספקת אפקטים מיוחדים לטלוויזיה, וידאו וסרטי קולנוע;
שירותי הפקת אנימציה; שירותי הפקת תוכנת בידור

מולטימדיה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214857 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 44228/02/2010



Fire-extinguishing apparatus (including mobile 
equipment), extinguishers; fire hose nozzles; foam 
nozzles and their associated mixing apparatus; foam-
water guns (fire-extinguishing devices) and portable 
pumps (fire engines); high-expansion foam 
generators (fire-extinguishing devices); stationary fire
-fighting installations including those for ships 
essentially consisting of sprinklers, nozzles, tubing, 
assembly parts for tubing, rapid deaerators, valves, 
fittings, compressed air-water tanks, alarm valves, 
distributors, intermediate vessels, fire fighting water 
systems including pumps, pressure tanks and 
pressure increasing systems; sprinkler systems 
especially gas fire-extinguishing systems and their 
safety shower; stationary and moveable fire 
protection appliances essentially consisting of optical 
smoke detectors, heat detectors, ionization smoke 
detectors, spark and flame detectors, multi-functional 
detectors, by-pass detectors, alarms, fire detection 
control panels and fire detection systems, gas 
detection systems with gas detection control panels, 
gas detectors, fire protection bulkheads for pipes, 
joints, cables and conduits, fire protection joints, fire 
protection clothing; electrical and electronic devices 
for fire protection appliances (included in this class); 
electrical and electronic appliances, monitoring 
devices, signal devices and control units as well as 
assembled appliances thereof for fire protection 
(included in this class); smoke detectors, gas 
detectors and other detectors, alarm devices, alarm 
sirens and remote control units therefor, gas spraying 
devices, data processing devices and software for 
fire protection; all included in class 9.

התקני כיבוי אש (הכלולים ציוד נייד), מטפי כיבוי אש; זרנוקי
נחירי אש, נחירי קצף והתקני ערבוב הקשורים עימם; אקדח
קצף-מים (מתקני כיבוי אש) ומשאבות מטלטלות (מנועי אש);
מחוללי קצף הרחבה רבה (מתקני כיבוי אש); מתקני לחימה
באש נייחים הכוללים כאלה עבור אוניות הכוללים בעיקרם

ספרינקלרים, נחירים, שפורפרת,חלקי הרכבה עבור שפורפרת,
מונעי איוורור מהירים, שסתומים, מתאמים, מכלי אוויר-מים
דחוסים, שסתומי אזעקה, התקני חלוקה, כלי תיווך, מערכות
מיום ללחימת אש הכוללות משאבות, מיכלי לחץ ומערכות

הגדלת לחץ; מערכת ספרינקלי במיוחד מערכות גז כיבוי אש
והמטרת בטיחות שלהן; כלי הגנת אש נייחים וניידים הכוללים
בעיקרם גלאי עשן אופטיים, גלאי חום, גלאי יוניזציה עשן, גלאי
ניצוץ ולהבה, גלאים רב תפקודיים, גלאי מעבר, אזעקות, פנלי
בקרת גילוי אש ומערכות גילוי אש, מערכות גילוי גז בעלות
פנגלי בקרת גילוי גז, גלאי גז, מחיצות הגנת אשר עבור
צינורות, מחברים, כבלים ותעלות, מחברי הגנת אש, דברי
הלבשה חסיני אש; מתקנים חשמליים ואלקטרוניים עבור כלי
הגנת אש (הכלולים בסוג זה); כלים חשמליים ואלקטרוניים,
מתקני השגחה, מתקני איתות ויחידות בקרה וכן כלי הרכבה
עבורם עבור הגנת אש (הכלולים בסוג זה);גלאי עשן, גלאי גז
וגלאים אחרים, מתקני אזעקה, סירנות אזעקה ויחידות בקרה
מרחוק עבורן, מתקני תרסיס גז, מתקני עיבוד נתונים ותוכנות

עבור הגנת אש; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MINIMAX

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214864 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 44328/02/2010



Owners

Name: MINIMAX GmbH & CO. KG

Address: Bad Oldesloe, Germany

Identification No.: 69390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

י"ד אדר תש"ע - 44428/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 44528/02/2010



European Community Trade Mark , 
09/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/04/2008

Priority Date דין קדימה

The mark is for the colors: silver, gold, black white, 
red and grey.

הסימן עבור הצבעים:  כסף, זהב, שחור, לבן, אדום ואפור.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark, 
except the word NEMIROFF, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

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

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214866 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 44628/02/2010



European Community Trade Mark , 
09/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/04/2008

Priority Date דין קדימה

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.
Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark, 
except the word NEMIROFF, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

The mark is for the colors: silver, gold, black white, 
red and grey.

הסימן עבור הצבעים:  כסף, זהב, שחור, לבן, אדום ואפור.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Advertising; business management; business 
administration; office functions; importation and 
exportation of alcoholic beverages, retail and 
wholesale services with alcoholic beverages; all 
included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעילויות משרדיות; יבוא
ויצוא של משקאות אלכוהוליים, שירותים   קמעונאיים

וסיטונאיים למשקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214867 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 44728/02/2010



Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

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

י"ד אדר תש"ע - 44828/02/2010



U.S.A. , 03/09/2008 ארה"ב , 03/09/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 9900

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Medical apparatus and instruments, namely, 
syringes, syringe holders to facilitate syringe handling 
and injection, injection devices for pharmaceuticals 
and auto injection devices for pharmaceuticals; all 
included in class 10.

מתקנים וכלים רפואיים, בעיקר, מזרקים, מחזיקי מזרק לסיוע
בטיפול במזרק ובהזרקה, התקני הזרקה עבור תרופות והתקני

הזרקה אוטומטית עבור תרופות; כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

AVONEX CERTIPEN

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214872 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 44928/02/2010



European Community Trade Mark , 
11/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 11/04/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word MOBILE separately, but in 
the combination of the mark.

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Paul Hartmann Aktiengesellschaft

Address: Heidenheim, Germany

Identification No.: 69395

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

Sanitary preparations for medical use; plasters; 
materials for dressing; disinfectants; napkins, napkin 
liners, napkin pants and absorbent pads, mainly 
consisting of paper, cellulose or other fiber materials 
being disposable articles; fix pants, woven and/or 
knitted of textile fibers or consisting of cellulose, for 
fixing absorbent pads, all the aforesaid goods for 
incontinency purposes; All included in class 5.

תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; פלסטרים; חומרים
לחבישה; חומרים מחטאים; פדים, פדים סניטריים, חלקי פדים

ופדים סופגים, המכילים בעיקר נייר, תאית וחומרי סיבים
אחרים מתכלים; תחתוניות ארוגות ו/או סרוגות מבדי טקסטיל
או המכילות תאית, לקיבוע פדים סופגים, כל הטובין הנזכרים
לעיל לסובלים מחוסר שליטה בסוגרים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Molicare Mobile

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214883 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45028/02/2010



European Community Trade Mark , 
11/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 11/04/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word MOBILE separately, but in 
the combination of the mark.

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Paul Hartmann Aktiengesellschaft

Address: Heidenheim, Germany

Identification No.: 69395

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

Orthopaedic articles; suture materials; draw sheets 
for sick beds and incontinence sheets (Included in 
class 10)

אביזרים אורתופדיים; חומרי תפירה רפואיים; סדינים עבור
מיטות חולים וסדינים לסולבלים מחוסר שליטה בסוגרים

(הנכללים בסוג 10)

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Molicare Mobile

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214884 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Pharmaceutical preparations, namely cardiovascular 
preparations; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, שהם תכשירים קרדיו-וסקולריים; הנכללים
כולם בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

DOMPHIA

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214887 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mitsubishi Electric Corporation

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 69415

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Air conditioning apparatus and parts and fittings 
thereof; all included in class 11.

מתקני מיזוג אוויר וחלקים ואביזרים הקשורים אליהם; הנכללים
כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214940 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Krusell International AB

Address: Kryptongatan 5 B  , Molndal, Sweden

Identification No.: 69416

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Cases adapted for mobile phones, cases adapted for 
computers; holders for mobile phones; all included in 
class 9.

נרתיקים המיועדים לטלפונים ניידים, נרתיקים המיועדים
למחשבים; מחזיקים לטלפונים ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

KRUSELL

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214941 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45428/02/2010



Benelux , 13/06/2008 בנלוקס , 13/06/2008

Priority Date דין קדימה

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DUROBOR SA

Address: Rue Mademoiselle Hanicq 39  , Soignies, 7060, 
Belgium

Identification No.: 69417

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

Glassware (not included in other classes), namely 
hollow glass, ware vases, drinking glasses, verrine, 
goblets, articles for the household and industry, 
insulating bottles, flasks and containers; porcelain 
and earthenware not included in other classes; stew-
pans; all included in class 21.

כלי זכוכית (לא כלול בסוגים אחרים), הינו זכוכית חלולה,
אגרטלים מחרס, כוסות לשתיה, כילים למנות אחרונות

(ואררין), גביעים, מוצרים לבית ולתעשיה, בקבוקים, בקבוקונים
ומכלים מבודדים; חרסינה וכלי חרס שלא כלולים בסוגים

אחרים ; סירי-בישול; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214942 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45528/02/2010



If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות

בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטני, מדפיסים ואומנים;
הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214944 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45628/02/2010



If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים
בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום,
ותחליפים לחומרים אלו או מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214947 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45728/02/2010



If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או
מצופים בהם); מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים);
חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי ניקוי, צמר פלדה;

זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצורכי
בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולי בסוגים אחרים;

הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214948 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45828/02/2010



If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; all included in class 
24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214949 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 45928/02/2010



If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); all included in class 27.

שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסויי
רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג); הנכללים כולם בסוג

.27

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214950 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46028/02/2010



Switzerland , 17/03/2008 שוויץ , 17/03/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CGBS International SA

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 69418

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

Creams, pomades, gels and lotions for cosmetic use, 
cosmetic creams and lotions for skin care, essential 
oils, cleansing milks, make-up remover, oils for 
cosmetic use, cosmetic suntan preparations, 
cosmetic preparations for protecting the skin from the 
effects of the sun, bath salts not for medical use, 
deodorants for personal use, deodorant soaps, 
soaps, shampoos, hair lotions, perfumes, toilet water, 
make-up products for the face and the body; all 
included in class 3.

קרמים, משחות לשיער, ג'לים ותחליבים לשימוש קוסמטי,
קרמים ותחליבים קוסמטיים לטיפוח העור, שמנים אתריים,
חלב לניקוי, מסירי איפור, שמנים לשימוש קוסמטי, תכשירים
קוסמטיים לשיזוף, תכשירים קוסמטיים להגנה על העור מפני
קרינת השמש, מלחי אמבט לא לשימוש רפואי, דאודורנטים
לשימוש אישי, סבוני דאודורנט, סבונים, שמפו, תחליבים

לשיער, בשמים, מי טואלט, מוצרי איפור לפנים ולגוף; הנכללים
כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214957 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street  , New York, New York, 
100042109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Trading cards and stickers; all included in class 16. קלפים ומדבקות להחלפה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

MATCH ATTAX

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214963 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street  , New York, New York, 
100042109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Toys and games; all included in class 28. צעצועים ומשחקים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

SLAM ATTAX

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214964 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46328/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street  , New York, New York, 
100042109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Providing online computer games; included in class 
41.

אספקת משחקי מחשב מקוונים; הנכללת בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

MATCH ATTAX

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214965 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street  , New York, New York, 
100042109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Trading cards and stickers; all included in class 16. קלפים ומדבקות להחלפה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

SLAM ATTAX

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214967 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street  , New York, New York, 
100042109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Toys and games; all included in class 28. צעצועים ומשחקים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

MATCH ATTAX

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214968 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46628/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street  , New York, New York, 
100042109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Providing online computer games; included in class 
41.

אספקת משחקי מחשב מקוונים; הנכללת בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

SLAM  ATTAX

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214969 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46728/02/2010



U.S.A. , 27/05/2008 ארה"ב , 27/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Oracle International Corporation

Address: 500 Oracle Parkway  , Redwood City, 
California, U.S.A.

Identification No.: 56164

(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

Computer hardware and computer software for use in 
storage, management, analysis and optimization of 
data warehouses and very large databases; all 
included in class 9.

חומרות ותוכנות מחשב לשימוש באחסון, ניהול, אבחון
ואופטימיזציה של מחסני נתונים ומאגרי נתונים גדולים מאוד;

כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

EXADATA

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214970 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words נייר and חדרה separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים נייר ו-חדרה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hadera Paper Ltd. שם: נייר חדרה בע"מ

Address: P.O.B. 142, Hadera, Israel כתובת : ת.ד.142, חדרה, ישראל

Identification No.: 69485מספר זיהוי: 69485

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: P.O.B. 142, Hadera, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : ת.ד.142, חדרה, 38101, ישראל

Paper and paper articles, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
office requisites (except furniture); diapers; all 
included in class 16.

נייר ומוצרי נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם
נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צרכי
כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; צרכי משרד (למעט

רהיטים), חיתולים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214973 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 46928/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words HADERA and PAPER 
separately, but in the combination of the mark.

HADERA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-PAPER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hadera Paper Ltd. שם: נייר חדרה בע"מ

Address: P.O.B. 142, Hadera, Israel כתובת : ת.ד.142, חדרה, ישראל

Identification No.: 69485מספר זיהוי: 69485

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: P.O.B. 142, Hadera, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : ת.ד.142, חדרה, 38101, ישראל

Paper and paper articles, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
office requisites (except furniture); diapers; all 
included in class 16.

נייר ומוצרי נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם
נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צרכי
כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; צרכי משרד (למעט

רהיטים), חיתולים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

HADERA - PAPER

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214974 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words נייר and חדרה separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים נייר וחדרה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hadera Paper Ltd. שם: נייר חדרה בע"מ

Address: P.O.B. 142, Hadera, Israel כתובת : ת.ד.142, חדרה, ישראל

Identification No.: 69485מספר זיהוי: 69485

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: P.O.B. 142, Hadera, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : ת.ד.142, חדרה, 38101, ישראל

Paper and paper articles, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
office requisites (except furniture); diapers; all 
included in class 16.

נייר ומוצרי נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם
נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צרכי
כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; צרכי משרד (למעט

רהיטים), חיתולים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

נייר - חדרה

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214975 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47128/02/2010



If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: OMAS Srl.

Address: Via del Fonditore 10  , Bologne, Italy

Identification No.: 53296

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

Purses (not of precious metal), pocket wallets, 
handbags, travelling bags, valises, trunks (luggage), 
parasols, umbrellas, vanity cases (not fitted), 
cardcases (notecases), briefcases, school bags, 
wheeled shopping bags, garment bags for travel, 
traveling sets (leatherwear), traveling trunks, attache 
cases, key cases (leatherwear), key bags for men, 
hand bags for men; all included in class 18.

ארנקים (שאינם ממתכת יקרה), ארנקי כיס, תיקים, תיקי
נסיעות, מזוודות, תיבות (מטען), שמשיות, מטריות, תיק איפור
(שאינם מותאמים), נרתיק לכרטיסים (נרתיק למסמכים קטנים),
תיק למסמכים, ילקוטים, תיק לקניות על גלגלים, תיק נסיעות
לביגוד, ערכות לנסיעות (העשויים מעור), תיבות לנסיעות, תיקי
מנהלים, נרתיקים למפתחות (העשויים מעור), תיק למפתחות

לגברים, תיקים לגברים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214979 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47228/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words BE WELL and מועדון שוחרי
but in the ,הבריאות של המרכז הרפואי תל-אביב
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מועדון
,BE WELL-שוחרי הבריאות של המרכז הרפואי תל-אביב ו

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: The Medical Research, Ifrastructure and 
Health Services Fund of the Tel Aviv Medical Center

שם: קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושרותי בריאות ע"י
המרכז הרפואי תל-אביב

Address: 6 Weizmann St., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ויצמן 6  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 580007102מספר זיהוי: 580007102

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

Address: 2 Vizman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2  , תל אביב, 64239, ישראל

Medical Services; all included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215010 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47328/02/2010



Switzerland , 03/09/2008 שוויץ , 03/09/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word GOLD separately, but in 
the combination of the mark.

GOLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3  , Neuchatel, 2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

GOLD SLEEK

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215012 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47428/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word TEA separately, but in the 
combination of the mark.

TEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: PIPE & TEA LTD. שם: פייפ ותה בע"מ

Address: Tel Aviv, 68101, Israel כתובת : רחוב הרצל 156  , תל אביב, 68101, ישראל

Identification No.: 514109677מספר זיהוי: 514109677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום ,
ישראל

Tea, pastry and confectionery; all included in class 
30.

תה, דברי מאפה וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

iTea

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215013 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47528/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words HYDRO and TAP 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים HYDRO ו
-TAP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: VITOP MOULDING, S.R.L.

Address: Alessandria, Italy

Identification No.: 69446

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

Plastic taps; plastic taps fitted with seals; packaging 
containers and plastic containers; plastic closures for 
containers; all included in class 20.

פקקים מפלסטיק; פקקים מפלסטיק האטומים עם חותם; מיכלי
אריזה ומיכלי פלסטיק; סוגרי פלסטיק עבור מיכלים; הנכללים

כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

HYDRO TAP

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215038 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words HYDRO and TAP 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים HYDRO ו
-TAP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: VITOP MOULDING, S.R.L.

Address: Alessandria, Italy

Identification No.: 69446

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

Closures for containers for household purposes; all 
included in class 21.

סוגרים למיכלים למטרות משק בית; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

HYDRO TAP

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215039 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47728/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words  סושי בר, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים סושי בר,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: תחתית החבית בע"מ

כתובת : רח' שיזף 5  , עומר, 84965, ישראל

מספר זיהוי: 513413757

Sushi and noodles bar; included in class 43. סושי ונודלס בר; הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

אצה סושי בר

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215042 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47828/02/2010



If the Hebrew version of the list of services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Stevies, Inc.

Address: Long Island City, New York, U.S.A.

Identification No.: 52111

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5 , תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10
, ישראל

Retail store services in the field of general 
merchandise, namely, clothing, footwear, bags, belts 
and hats; all included in Class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות בתחום הסחורה הכללית, כלומר,
הלבשה, הנעלה, תיקים, חגורות וכובעים; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215103 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 47928/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letter I and the word HOME 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות I ובמילה
HOME בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: M.G.K. HOLDING LTD שם: אם ג'י קיי אחזקות בע"מ

Address: 18 Alumim Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אלומים 18  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512405838מספר זיהוי: 512405838

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Micha Bar, Adv.

Address: Sonol Tower 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: מיכה בר, עו"ד

כתובת : מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137,
ישראל

Kitchne equipment and utensils; all included in class 
21

כלים וציוד למטבח; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215110 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words TOP and WORD and the
phrase שירותי תרגום ועריכה, but in the combination of
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TOP ו
-WORD ובצירוף שירותי תרגום ועריכה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Keren Neizer Cohen שם: קרן נייזר כהן

Address: 33/11 Remez St., Tel Aviv, 62192, Israel כתובת : רחוב רמז 33/11  , תל אביב, 62192, ישראל

Identification No.: 34203612מספר זיהוי: 34203612

Translation services; editing/revision services; 
drafting of various documents including legal and 
business documents; drafting and writing marketing 
material; literature translation; proofreading services; 
language editing services; all included in class 41.

שירותי תרגום; שירותי עריכה; ניסוח מסמכים שונים לרבות
מסמכים משפטיים ועסקיים; כתיבת חומר שיווקי ותרגום חומר
שיווקי; תרגום ספרות; שירותי הגהה; שירותי עריכה לשונית;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215117 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48128/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words NATURAL and SHINE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NATURAL  ו-SHINE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Vision correction lenses; contact lenses; all included 
in class 9.

עדשות תיקון ראייה, עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

NATURAL SHINE

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215126 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48228/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word PERFECTION, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PERFECTION בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Cosmetic products and make-up preparations; all 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותכשירי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

PULSE PERFECTION

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215137 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48328/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word NATURE separately, but in 
the combination of the mark.

NATURE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: IDAN CAMPING LTD. שם: עידן קמפינג בע"מ

Address: 2 Hasapir St., P.O.B. 53, Barkan, 44820, Israel כתובת : רח' הספיר 2, ת.ד.53, ברקן, 44820, ישראל

Identification No.: 511437139מספר זיהוי: 511437139

Tents; all included in class 22. אוהלים; הנכללים כולם בסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215187 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48428/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word NATURE separately, but in 
the combination of the mark.

NATURE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: IDAN CAMPING LTD. שם: עידן קמפינג בע"מ

Address: 2 Hasapir St., P.O.B. 53, Barkan, 44820, Israel כתובת : רח' הספיר 2, ת.ד.53, ברקן, 44820, ישראל

Identification No.: 511437139מספר זיהוי: 511437139

Clothing and footwear; alll included in class 25. הלבשה והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215188 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48528/02/2010



France , 04/04/2008 צרפת , 04/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SOCIETE JAS HENNESSY & CO.

Address: Cognac, France

Identification No.: 2071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהליים למעט בירה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

CLASSIVM

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215240 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word DISTINCT separately, but 
in the combination of the mark.

DISTINCT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

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

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם  בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215304 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48728/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word DISTINCT separately, but 
in the combination of the mark.

DISTINCT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and 
wholesale services with alcoholic beverages; all 
included in class 35.

פרסום; ניהול עסק;  אדמיניסטרציית עסק; פונקציות משרד;
יבוא ויצוא של משקאות אלכוהוליים; שירותי קמעונות וסיטונות

עם משקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215305 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48828/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word DISTINCT separately, but 
in the combination of the mark.

DISTINCT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

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

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם  בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215306 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 48928/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word DISTINCT separately, but 
in the combination of the mark.

DISTINCT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and 
wholesale services with alcoholic beverages; all 
included in class 35.

פרסום; ניהול עסק;  אדמיניסטרציית עסק; פונקציות משרד;
יבוא ויצוא של משקאות אלכוהוליים; שירותי קמעונות וסיטונות

עם משקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215307 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: TIME FACTORY S.R.L

Address: Dogana, San Marino

Identification No.: 69522

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

Horological and chronometric instruments; 
wristwatches; pocket watches; electrical clocks; 
electronic clocks; pendulum clocks; clocks containing 
electronic play; clocks for external places; atomic 
clocks; clocks; watch straps; chronometers; clock 
making mechanisms and parts, namely clock 
movements and hairsprings; watch cases; watch 
bands; watch chains; watch glasses; cases, boxes 
and caskets for clock making; alarm clocks; clocks, 
watches and jewelry boxes of precious metal; 
diamonds; diamond rings; containers for clocks and 
watches; precious stones; jewelry; jewels; costume 
jewelry; jewelry in precious metals; jewelry boxes; 
jewel cases of precious metal; all included in class 
14.

כלים שעוניים וכרונומטרים; שעוני יד; שעוני כיס; שעונים
אלקטרוניים; שעונים חשמליים; שעוני מטוטלת; שעונים עם
הפעלה אלקטרונית; שעונים לשימוש במקומות חיצוניים;
שעונים אטומיים; שעונים; רצועות לשעונים; כרונומטרים;
מנגנונים וחלקים ליצירת שעונים, וביניהם תזוזת שעונים

וקפיצים לשעונים; קופסאות לשעונים; שרשראות לשעונים ;
שמשות לשעונים; אריזות, קופסאות ותיבות ליצירת שעונים;

שעונים מעוררים; שעונים, מדדי זמן ותיבות תכשיטים העשויים
ממתכת יקרה; יהלומים; טבעות יהלומים; אריזות לשעונים
ומדדי זמן; אבנים יקרות; תכשיטים; אבני חן; תכשיטים

דקורטיביים זולים; תכשיטים המשובצים במתכת יקרה; תיבות
לתכשיטים; תיבות לתכשיטים ממתכת יקרה; הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

WELDER

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215372 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49128/02/2010



Owners

Name: CORTEFIEL, S.A.

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 39356

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

Clothing, footwear (except orthopaedic), headgear. 
All included in Class 25.

בגדים, הנעלה (למעט אורטופדית), כיסויי ראש.  כולם הכלולים
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215428 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DePuy, Inc.

Address: Warsaw, IN, U.S.A.

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Orthopaedic joints, namely, artificial hip implants; 
surgical instruments for use in the implantation of 
orthopaedic joint implants; all included in class 10.

מפרקים אורטופדיים, שהם, שתלי ירך מלאכותיים; כלים
כירורגים לשימוש בהשתלה של שתלי מפרק אורטופדיים;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

ENGAGE

Application Date 03/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215429 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49328/02/2010



בעלים

שם: אוראל ליין מסחר בע"מ

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 513662528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roni Simon, Adv.

Address: 1 Ben Gurion St.  , Ramat Gan, 51201, Israel

שם: רוני סימון, עו"ד

כתובת : דרך בן גוריון 1 מגדל ב.ס.ר 2, קומה 28, רמת גן,
51201, ישראל

Articles of clothing and footwear; all included in class 
25.

דברי הלבשה והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

KODA

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215457 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49428/02/2010



U.S.A. , 30/07/2008 ארה"ב , 30/07/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: GARDNER DENVER, INC.

Address: Quincy, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 69130

(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

Pumps, namely drilling pumps, industrial pumps, 
vacuum pumps, well service pumps, water jetting 
pumps, steam pumps, well stimulation pumps, duplex 
pumps, sludge and mud pumps and parts therefor, 
compressors, namely, air and gas compressors, 
centrifugal compressors, rotary screw compressors, 
reciprocating compressors, piston compressors and 
parts therefor; blowers, namely, industrial blowers 
and exhausters, centrifugal blowers and exhausters, 
rotary positive displacement blowers, regenerative 
blowers, sliding vane blowers and parts therefor; 
valves, couplings and parts therefor; all included in 
class 7.

משאבות, דהיינו משאבות קדיחה, משאבות תעשייתיות,
משאבות ואקום, משאבות שירות, משאבות סילן מים, משאבות
קיטור, משאבות המרצת באר, משאבות דופקלס, משאבות
רפש ובוץ וחלקים עבורן; מדחסים, דהיינו מדחסי אוויר וגז,
מדחסי צנטריפוגה, מדחסי תבריג סיבובי, מדחסי פעולת
גומלין, מדחסי בוכנה וחלקים עבורם; התקני מפוח, דהיינו,
מפוחים ומפלטים תעשייתיים, מפוחים ומפלטים צנטריפוגה,
מפוחי העברה מעשית של סיבוב, מפוחים מחדשים, מפוחי
החלקת שבשפת וחלקים עבורם; שסתומים, מצמדים וחלקים

עבורם; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215467 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49528/02/2010



Ownersבעלים

Name: GRUBER'S BIRDS & FISH FARM LTD. שם: גרובר חוות דגים וציפורים בע"מ

Address: Meshek 39  , Moshav Segula, 79530, Israel כתובת : משק 39  , מושב סגולה, 79530, ישראל

Identification No.: 512674714מספר זיהוי: 512674714

Fish food; included in class 31. מזון לדגי נוי; הנכלל בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

פרופיש
PROFISH

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215482 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49628/02/2010



Ownersבעלים

Name: Israel Salt Company Eilat (1976) Ltd. שם: חברת המלח לישראל אילת (1976) בע"מ

Address: P.O.B. 30300, Atlit, Israel כתובת : ת.ד.30300, עתלית, ישראל

Identification No.: 510730179מספר זיהוי: 510730179

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Livne, Adv.

Address: 2 Pal-Yam St.  , Haifa, 33095, Israel

שם: יוסף ליבנה, עו"ד

כתובת : שד' פל-ים 2  , חיפה, 33095, ישראל

salt. included in class 30. מלח. כלול בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215500 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49728/02/2010



Owners

Name: Double Eagle Brands 2 N.V.

Address: Kaya W.F.G. Mensing 32  , Willemstad, 
Curacao, Netherlands Antilles

Identification No.: 69554

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים  בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

HARLEM

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215512 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49828/02/2010



If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

Medical services in the cardiovascular field and for 
the treatment of high-blood pressure and metabolism 
disorders; all included in class 44.

שירותי רפואה בתחום מערכת הלב וכלי הדם ולטיפול
בהפרעות הקשורות בלחץ דם גבוה ובחילוף חומרים; הנכללים

כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

I-PERTENSION

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215540 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 49928/02/2010



Ownersבעלים

Name: EUROSTANDART LTD. שם: יורוסטנדרט בע"מ

Address: meshek 40, Kfar Truman, 73150, Israel כתובת :

Identification No.: 513428490מספר זיהוי: 513428490

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Mayonnaise and sauces; all included in class 29. מיוניז ורטבים; הכל כלול בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

MAYOCHEFF

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215544 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50028/02/2010



European Community Trade Mark , 
21/05/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 21/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Anti-viral pharmaceutical preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים נוגדי - נגיפים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

VIRREVO

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215545 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Nutritional preparations, namely infant formula, 
formula for children and ingredients for formulas for 
infants and children; all included in class 5.

תכשירים תזונתיים,שהם פורמולה לתינוקות, פורמולה לילדים
ורכיבים לפורמולות לתינוקות וילדים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

IMMUNIFY

Application Date 08/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215561 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50228/02/2010



Germany , 17/04/2008 גרמניה , 17/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: SCHOTT AG

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 59064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Prefillable syringes for medical purposes; all included 
in class 10.

מזרקי טרום מלוי למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

SCHOTT TopLyo

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215569 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50328/02/2010



Germany , 17/04/2008 גרמניה , 17/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: SCHOTT AG

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 59064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Primary packaging made of special glass and/or 
plastics for pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical vials, cartridges, ampoules, injection 
ampoules, fine tip and drinking ampoules, aerosol 
containers; all included in class 21.

אריזות עיקריות עשויות מזכוכית מיוחדת ו\או פלסטיקים
לתכשירים רוקחיים, דהיינו בקבוקונים רוקחיים, מחסניות,

אמפולות, אמפולות לזריקה, אמפולות עם קצה קטן ולשתיה,
מיכלי תרסיס; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

SCHOTT TopLyo

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215570 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: NOKIA CORPORATION

Address: Helsinki, Finland

Identification No.: 35388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Computer game software; downloadable computer 
game software; all included in class 9.

תוכנת משחק מחשב; תוכנת משחק מחשב להורדה; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

YAMAKE

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215573 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50528/02/2010



Finland , 16/04/2008 פינלנד , 16/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: NOKIA CORPORATION

Address: Helsinki, Finland

Identification No.: 35388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Providing online forums for players of computer 
games; all included in class 38.

אספקת פורומים מקוונים לשחקני משחקי מחשב; הנכללים
כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

YAMAKE

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215574 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: NOKIA CORPORATION

Address: Helsinki, Finland

Identification No.: 35388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Providing computer games played over a global 
computer network; providing information, news and 
commentary in the field of computer games; all 
included in class 41.

אספקת משחקי מחשב למשחק ברשת מחשב גלובלית;
אספקת מידע, חדשות ופרשנות בתחום של משחקי מחשב;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

YAMAKE

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215575 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Make-up products for the face; all included in class 3. מוצרי מייק-אפ לפנים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

STILETTO

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215577 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50828/02/2010



Italy , 18/04/2008 איטליה , 18/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Refrigerators; all included in class 11. מקררים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215606 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 50928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; tea, tea extracts, tea-
based preparations and beverages; iced tea; cocoa 
and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; all included in class 30.

קפה, תמציות קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; אייס
קפה; תה, תמציות תה, תכשירים ומשקאות על בסיס תה; אייס
תה; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי
שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

INDRIYA

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215617 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51028/02/2010



U.S.A. , 18/04/2008 ארה"ב , 18/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: MIPS Technologies, Inc.

Address: Mountain View, California, U.S.A.

Identification No.: 46461

(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

Extension to instruction set architectures for the 
development, design of semiconductor devices; 
microprocessor cores; microcontrollers; macro cells; 
semiconductor intellectual property cores; application 
software; operating system software; programming 
models; hardware and software development and 
debugging tools; electronic publications relating to 
the same in the nature of specifications, guides, 
datasheets and manuals in downloadable form or 
recorded on computer media; included in class 9, as 
well as all the goods included in class 9.

תוספת למערך הוראות אדריכלות לפיתוח, ועיצוב אמצעים
מוליכים למחצה; תמציות מיקרו-מעבדים; בקרים זעירים; תאי
חשמל גדולים; תמציות קניין רוחני של מוליכים למחצה; תוכנת
אפליקציות; תוכנות מערכת הפעלה; מודלים לתכנות; כלי
פיתוח וסילוק טעויות בחומרה ותוכנה; פרסומים אלקטרונים
הנוגעים לדומים להם בתחום המפרטים, מדריכים,גיליונות
נתונים וספרי הוראות שימוש בטפסים הניתנים להורדה או
מוקלטים על אמצעי תקשורת; כלול בסוג 9, וכל המוצרים

הכלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MICROMIPS

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215619 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Cellulose tissue for use as a component of other 
products; facial tissue, paper towels, paper wipers; all 
included in class 16.

טישו מתאית לשימוש כרכיב במוצרים אחרים; טישו לפנים,
מגבות נייר, מגבוני נייר; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215625 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Ciba Inc.

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 53710

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

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; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה ונגד
התדרדרות של עץ; צבענים; חומרים מקבעי צבע; שרפים
טבעיים גולמיים; מתכות בצורת רדיד ואבקה עבור צבעים,

מעצבים, מדפיסים ואומנים; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

CROMOPHTAL

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215626 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

תרכובת מזון לפעוטות; תרכובת מזון לפעוטות מועשרת
בויטמינים ומינרלים; תרכובת מזון ומזון תינוקות היפואלרגניים;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215627 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
milk; powdered preparation for making milk 
beverages; milk based drinks; milk substitutes; all 
included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215628 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51528/02/2010



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

Eyeglasses; sunglasses; lenses for eyeglasses and 
for sunglasses; frames for eyeglasses and for 
sunglasses; accessories, components and cases for 
eyeglasses and sunglasses; all included in class 9.

משקפיים; משקפי שמש; עדשות למשקפיים ולמשקפי שמש;
מסגרות למשקפיים ולמשקפי שמש; אביזרים, רכיבים ונרתיקים

למשקפיים ולמשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

PORTOFINO

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215630 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51628/02/2010



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

Eyeglasses; sunglasses; lenses for eyeglasses and 
for sunglasses; frames for eyeglasses and for 
sunglasses; accessories, components and cases for 
eyeglasses and sunglasses; all included in class 9.

משקפיים; משקפי שמש; עדשות למשקפיים ולמשקפי שמש;
מסגרות למשקפיים ולמשקפי שמש; אביזרים, רכיבים ונרתיקים

למשקפיים ולמשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

פורטופינו

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215631 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51728/02/2010



Owners

Name: Rohm and Haas Company

Address: Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 490

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Chemicals for use in water and waste water 
treatment and mineral slurries, namely polymers, 
scaling inhibitors, thickeners; stabilizers, and 
flocculants, none being for use in the oil industry, 
mineral prospecting industry or water-well drilling 
industry, nor in the manufacture of polyurethanes; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בטיפול במים ובמי שופכין ותרחיפים
מינרליים, דהיינו פולימרים, מרסני אבנית, מעבים; מייצבים,
וחומרי הפתתה, שאינם לשימוש בתעשיית השמן, בתעשיית
חיפוש מינרלים או בתעשיית קידוח מאגר מים, וגם לא ביצור

של  פוליאורתנים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

ACUMER

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215669 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51828/02/2010



Owners

Name: Pacific Direct, LLC.

Address: 4902 Hammersley Road  , Madison, Wisconsin, 
53711, U.S.A.

Identification No.: 59789

(Delaware Limited Liability 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

Apparel; headwear; and footwear; all included in 
class 25.

הלבשה; כיסוי ראש; והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

SCHWINN

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215670 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 51928/02/2010



Owners

Name: Pacific Direct, LLC.

Address: 4902 Hammersley Road  , Madison, Wisconsin, 
53711, U.S.A.

Identification No.: 59789

(Delaware Limited Liability 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

Exercise equipment and machines for strength and 
cardiovascular training and fitness; all included in 
class 28.

ציוד ומכונות התעמלות לאימון וכושר כח ולב וכלי הדם;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

SCHWINN

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215671 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 52028/02/2010



France , 23/04/2008 צרפת , 23/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: NUFARM

Address: 28 Boulevard Camelinat  , Gennevilliers, 92230, 
France

Identification No.: 69581

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Products for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, insecticides; all included in class 5.

מוצרים להשמדת רמשים, קוטלי פטריות, קוטלי צמחים, קוטלי
חרקים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

AZBANY

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215673 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 52128/02/2010



U.S.A. , 28/04/2008 ארה"ב , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור
או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Pioneer Surgical Technology, Inc.

Address: 375 River Park Circle  , Marquett, Michigan, 
U.S.A.

Identification No.: 69584

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Implantable orthopedic devices, namely, surgical 
implants and bone implants composed of artificial 
materials; spinal fixation and stabilization devices; 
surgical instruments for use in orthopedic and spinal 
surgery; all included in class 10.

התקנים אורתופדיים הניתנים להשתלה, דהיינו, שתלים
כירורגיים ושתלי עצם המורכבים מחומרים מלאכותיים; התקנים

לקיבוע וייצוב של עמוד השדרה; כלים כירורגיים לשימוש
בניתוחים אורתופדיים ובניתוחים של עמוד השדרה; הנכללים

כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

NUNEC

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215678 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 52228/02/2010



U.S.A. , 28/04/2008 ארה"ב , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור
או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Pioneer Surgical Technology, Inc.

Address: 375 River Park Circle  , Marquett, Michigan, 
U.S.A.

Identification No.: 69584

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Implantable orthopedic devices, namely, surgical 
implants and bone implants composed of artificial 
materials; spinal fixation and stabilization devices; 
surgical instruments for use in orthopedic and spinal 
surgery; all included in class 10.

התקנים אורתופדיים הניתנים להשתלה, דהיינו, שתלים
כירורגיים ושתלי עצם המורכבים מחומרים מלאכותיים; התקנים

לקיבוע וייצוב של עמוד השדרה; כלים כירורגיים לשימוש
בניתוחים אורתופדיים ובניתוחים של עמוד השדרה; הנכללים

כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

P3

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215679 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 52328/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 52428/02/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: Yeongdong-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

Semi-conductors; USB card; computer network hubs, 
switches and routers; modems; smart phones; mobile 
telephones; wireless headsets; electric battery 
chargers; electric rechargeable batteries; computer 
server; digital set-top boxes; hard disc drives; optical 
disc drives; notebook computers; computers; printers 
for computers; monitors for computers; Personal 
Digital Assistants (PDAs); television receivers; 
facsimile machines; cash registers; batteries; fiber 
optic cables; electric flat irons; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only; video 
phones; telephones; video tape recorders (VTR); 
DVD players; MP3 players; Portable Multimedia 
Players; speakers for computers; compact disc 
players; blank compact discs for audio and video; 
cathode ray tubes; camcorders; video cameras; 
movie projectors; digital cameras; downloadable 
electronic music; downloadable digital images; game 
software; computer mice; computer mouse pads; 
included in class 9.

מוליכים למחצה; כרטיס USB, מוקדי רשתות מחשב, מתגים
ונתבים; מודמים; טלפונים חכמים; טלפונים ניידים; אוזניות

אלחוטיות; מטעני סוללות חשמליים; סוללות חשמליות הניתנות
להטענה; שרת מחשב; ממירים דיגיטליים, כונני דיסק קשיח,
כונני דיסק אופטיים, מחשבים ניידים; מחשבים; מדפסות עבור
מחשבים; מסכים עבור מחשבים; מחשבים דיגיטליים אישיים
(PDAs), מקלטי טלוויזיה; מכשירי פקס; קופות רושמות;
סוללות; כבלים סיבים אופטיים; מגהצים חשמליים; התקני

בידור המתאימים לשימוש רק עם מקלטי טלוויזיה; טלפון עם
ווידאו, טלפונים, מכשירי מקלטי ווידאו(VTR); נגני DVD, נגני
MP3; מנגני מולטימדיה ניידים; רמקולים למחשבים; נגני

תקליטורים; קומפקט דיסקים ריקים לאודיו ווידאו; שפורפרת
קרן קתודית; מצלמות מקליטות; מצלמות וידאו; מקרני וידאו;
מצלמות דיגיטאליות; מוזיקה אלקטרונית להורדה; דמויות
דיגיטאליות להורדה; תוכנת משחק; עכברים למחשב; פדים

לעכבר; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SAMSUNG INNOV8

Trade Mark No. 215682 מספר סימן

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

י"ד אדר תש"ע - 52528/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

The mark is limited to the colours: dark blue, silver 
and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כחול כהה, כסף ולבן הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Beiersdorf AG

Address: Hamburg, Germany

Identification No.: 10001

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

Preparations for body and beauty care, included in 
Class 3.

תכשירים לטיפוח הגוף והיופי, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215685 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 52628/02/2010



Germany , 25/04/2008 גרמניה , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Instructional and teaching material (except 
apparatus) in the field of magnetic therapy treatment 
of diseases and aliments; printed matter relating to 
magnetic therapy treatment of diseases and 
aliments; photographs relating to magnetic therapy 
treatment of diseases and aliments; all included in 
class 16.

חומרי לימוד והוראה ( למעט מערכות) בתחום הטיפול בתרפיה
מגנטית של מחלות וסיעוד; חומר מודפס בנוגע לטיפול בתרפיה
מגנטית של מחלות וסיעוד; תמונות בנוגע לטיפול בתרפיה

מגנטית של מחלות וסיעוד; הכל כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

INFINITY

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215687 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 52728/02/2010



Germany , 25/04/2008 גרמניה , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Medical services, namely magnetic therapy 
treatment; all included in class 44.

שירותים רפואיים,בעיקר טיפול בתרפיה מגנטית; הכל כלול
בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

INFINITY

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215688 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 52828/02/2010



Germany , 25/04/2008 גרמניה , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Instructional and teaching material (except 
apparatus) in the field of magnetic therapy treatment 
of diseases and aliments; printed matter relating to 
magnetic  therapy treatment of diseases and 
aliments; photographs relating to magnetic therapy 
treatment of diseases and aliments; all included in 
class 16.

חומרי לימוד והוראה (למעט מערכות) בתחום הטיפול בתרפיה
מגנטית של מחלות וסיעוד; חומר מודפס בנוגע לטיפול בתרפיה
מגנטית של מחלות וסיעוד; תמונות בנוגע לטיפול בתרפיה

מגנטית של מחלות וסיעוד; הכל כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215693 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 52928/02/2010



Germany , 25/04/2008 גרמניה , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Medical services, namely magnetic therapy 
treatment; all included in class 44.

שירותים רפואיים,בעיקר טיפול בתרפיה מגנטית; הכל כלול
בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215694 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 53028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור
או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ISPS SECURITY CONSULTANTS LTD שם: אי אס פי אס יעוץ בטחוני בע"מ

Address: Habonim 3  , Ramat Gan, Israel כתובת : הבונים 3  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 69587מספר זיהוי: 69587

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

Risk evaluation services related to individuals and 
work areas for insurance companies; risk appraisals 
for insurance companies; all included in class 36.

שירותי הערכת סיכון בקשר עם יחידים ואזורי עבודה עבור
חברות ביטוח; אומדן סיכונים עבור חברות ביטוח; הנכללים

כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

ISPS

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215726 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 53128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור
או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ISPS SECURITY CONSULTANTS LTD שם: אי אס פי אס יעוץ בטחוני בע"מ

Address: Habonim 3  , Ramat Gan, Israel כתובת : הבונים 3  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 69587מספר זיהוי: 69587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Education programs and training services in the 
fields of security, intelligence and loss prevention; all 
included in class 41.

תוכניות לחינוך ושירותי אימון בתחום הבטחון, המודיעין ומניעת
נזקים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

ISPS

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215727 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 53228/02/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DGB (PROPRIETARY) LIMITED

Address: 724 16th Road  , Randjespark, Midrand, 
Republic of South Africa

Identification No.: 69589

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Alcoholic beverages (except beers); included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

BOSCHENDAL

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215739 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 53328/02/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DGB (PROPRIETARY) LIMITED

Address: 724 16th Road  , Randjespark, Midrand, 
Republic of South Africa

Identification No.: 69589

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Alcoholic beverages (except beers); included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

BELLINGHAM

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215740 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 53428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Luxembourg Bio Technologies Ltd. שם: לוכסמבורג ביו טכנולוגיות בע"מ

Address: 2 Bergman Street  , Rechovot, 76705, Israel כתובת : רחוב ברגמן 2  , רחובות, 76705, ישראל

Identification No.: 514076298מספר זיהוי: 514076298

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

Chemical and/or synthetic products and/or 
substances and/or preparations, namely, coupling 
reagents for peptide production and peptide 
additives, which are used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry; all 
inclued in class 1.

מוצרים, חומרים ותכשירים כימיים ו/או סינתטיים, דהיינו, גורמי
צימוד לייצור פפטירים ותוספים לקשרים פפטידיים, אשר
משמשים בתעשייה, במדע, בצילום, בחקלאות, בגננות

וביערנות; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

COMU

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215745 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 53528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Luxembourg Bio Technologies Ltd. שם: לוכסמבורג ביו טכנולוגיות בע"מ

Address: 2 Bergman Street  , Rechovot, 76705, Israel כתובת : רחוב ברגמן 2  , רחובות, 76705, ישראל

Identification No.: 514076298מספר זיהוי: 514076298

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

Chemical and/or synthetic products and/or 
substances and/or preparations, namely, coupling 
reagents for peptide production and peptide 
additives, which are used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry; all 
inclued in class 1.

מוצרים, חומרים ותכשירים כימיים ו/או סינתטיים, דהיינו, גורמי
צימוד לייצור פפטירים ותוספים לקשרים פפטידיים, אשר
משמשים בתעשייה, במדע, בצילום, בחקלאות, בגננות

וביערנות; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

OXYMAPURE

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215746 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 53628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, and regulatory and safety parts and fittings 
for any of the aforesaid apparatus; steam generation 
devices, apparatus and equipment; cookers and 
cooking appliances; stoves; cooker guards; 
ionisation, purifying and deodorising apparatus and 
machines; vaporisers; disinfectant distributors and 
dispensers for sanitary purposes; heaters for feeding 
bottles and heating plates; baby food heaters; solar 
collectors and thermoelectric heating and cooling 
devices; hot water bottles; foot warmers; cooling 
appliances and devices and installations; beverage 
and liquid cooling apparatus and devices; baths; bath 
fittings; portable baths for babies and infants; toilet 
seats and portable sanitary installations; sanitary 
apparatus and installations; toilet seat adaptors and 
toilet seat adaptors for children; steriliser and 
sterilisation apparatus and equipment; disposable 
sterilisation pouches; electric kettles; steam 
sterilisation devices; UV sterilisation devices; travel 
sterilising devices for babies' bottles and feeding 
equipment; water sterilizers; water purification 
installations; disinfecting apparatus; lights for babies, 
infants and children; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 11.

התקנים למאור, לחימום, לבישול, לקירור, לייבוש, לאוורור,
לאספקת מים ולמטרות סניטריות, חלקים ואביזרים לבטיחות
וויסות של כל הסחורות לעיל; מכשירי הפקת אדים, מכשירים
ומתקנים; תנורי בישול ומתקני בישול; כיריים; מגן כיריים;
מכשירים ומתקנים ליוניזציה, טיהור והפגת ריח רע; מכשירי

אדים; התקני הנפקה והפצה של חומרי חיטוי למטרות
סניטריות; תנוחי חימום לבקבוקי הזנה וצלחות חימום; תנוחי

חימום למזון תינוקות; קולטי חום ומכשירי חום וקירור
תרמואלקטרי; בקבוקי מים חמים; מחממי רגליים; מכשירי
והתקני קירור ומערכות; מכשירים ומתקנים לקירור משקה
ונוזל; אמבטיות; אביזרי אמבטיה; אמבטיות ניידות לתינוקות
וילדים; מושב האסלה ומתקני סניטריים ניידים; מערכת

ומתקנים סניטריים; מתאמים למושב האסלה ומתאמים למושב
האסלה עבור ילדים; מחטא, מתקנים וציוד לחיטוי; שקיות חד
פעמיות לחיטוי; קומקומים חשמליים; מכשירי חיטוי על ידי
אדים;   מכשירי חיטוי על ידי קרינה אולטרה-סגולה; מכשירי

חיטוי ניידים לבקבוקי תינוקות וציוד אכילה; חיטוי מים; מתקנים
לטיהור מים; מתקני חיטוי; אורות לתינוקות, פעוטות וילדים;
חלקים, ומתאמים עבור כל הסחורות שלעיל; הנכללים כולם

בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

TOMMEE TIPPEE

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215748 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 53728/02/2010



Owners

Name: Jackel International Limited

Address: Cramlington, Northumberland, United Kingdom

Identification No.: 51966

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

י"ד אדר תש"ע - 53828/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, creams, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all 
included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף, סבונים, בשמים, קרמים, שמנים
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, משחות שיניים;

כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215766 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 53928/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; 
computer operated recorded programs; all included 
in class 9.

התקנים ומכשירים המשמשים במדע, בים, במחקר, בצילום,
בקולנוע, באופטיקה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח), בהצלת חיים ובהוראה; התקנים ומכשירים עבור

הולכה, מיתוג, השנאה, צבירה, ויסות או בקרת חשמל; התקנים
עבור הקלטה, העברה או שחזור של קול או דמויות; נושאי
נתונים מגנטיים, דסקות הקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות

ומנגנונים עבור התקנים מופעלי מטבע; קופות רושמות; מכונות
חישוב, ציוד עיבוד נתונים ומחשבים;התקני כיבוי אש; תוכנות

מוקלטות מופעלות מחשב; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215767 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54028/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all included in class 
11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאיוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; כולם

כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215768 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54128/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות, שעונים ומכשירים כרונומטריים; כולם כלולים

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215769 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54228/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching materials (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה; צרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
לימוד (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם
נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; כולם כלולים

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215770 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54328/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינן נכללים
בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום,
ותחליפים לחומרים אלו או מפלסטיק; כולם כלולים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215771 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54428/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool;  unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או
מצופים בהם); מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים);
חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצרכי ניקוי, צמר פלדה;

זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצרכי
בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים

אחרים; כולם כלולים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215772 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54528/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; all included in class 
24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן; כולם כלולים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215773 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54628/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומת; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; כולם
כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215774 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54728/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; כולם
כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215775 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54828/02/2010



Italy , 12/08/2008 איטליה , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Services for providing food and drink; temporary 
accommodations; all included in class 43.

שירותים עבור הענקת מזון ומשקה; אירוח זמני; כולם כלולים
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215776 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 54928/02/2010



Italy , 26/06/2008 איטליה , 26/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, creams, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all 
included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף, סבונים, בשמים, קרמים, שמנים
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, משחות שיניים;

כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215777 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 55028/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 55128/02/2010



Italy , 26/06/2008 איטליה , 26/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; 
computer operated recorded programs; all included 
in class 9.

התקנים ומכשירים המשמשים במדע, בים, במחקר, בצילום,
בקולנוע, באופטיקה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח), בהצלת חיים ובהוראה; התקנים ומכשירים עבור

הולכה, מיתוג, השנאה, צבירה, ויסות או בקרת חשמל; התקנים
עבור הקלטה, העברה או שחזור של קול או דמויות; נושאי
נתונים מגנטיים, דסקות הקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות

ומנגנונים עבור התקנים מופעלי מטבע; קופות רושמות; מכונות
חישוב, ציוד עיבוד נתונים ומחשבים;התקני כיבוי אש; תוכנות

מוקלטות מופעלות מחשב; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 215778 מספר סימן

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

י"ד אדר תש"ע - 55228/02/2010



Italy , 26/06/2008 איטליה , 26/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות, שעונים ומכשירים כרונומטריים; כולם כלולים

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215779 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 55328/02/2010



Italy , 26/06/2008 איטליה , 26/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Leather and imitation 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;

כולם כלולים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215780 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 55428/02/2010



Italy , 26/06/2008 איטליה , 26/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215781 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 55528/02/2010



Italy , 26/06/2008 איטליה , 26/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומת; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; כולם
כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215782 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 55628/02/2010



Italy , 26/06/2008 איטליה , 26/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Services for providing food and drink; temporary 
accommodations; all included in class 43.

שירותים עבור הענקת מזון ומשקה; אירוח זמני; כולם כלולים
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215783 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 55728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: F.C.P. Company Limited

Address: Bangkok, Thailand

Identification No.: 69597

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

Non-medicated cream for the treatment of cracked 
(chapped) heels, skin care products, personal care 
products, toiletries and cosmetic products; all goods 
included in class 3.

קרם שאינו רפואי לטיפול בעקבים (עם חריצים) סדוקים, מוצרי
טיפוח לעור, מוצרי טיפוח אישיים, תמרוקים, ומוצרי קוסמטיקה;

כל הסחורות נכללות בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215784 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 55828/02/2010



Ownersבעלים

Name: StarKist Food D'or Ltd. שם: סטארקיסט פודור בע"מ

Address: 35 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52511, 
Israel

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 35  , רמת גן, 52511, ישראל

Identification No.: 512615147מספר זיהוי: 512615147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, ת.ד.29141, תל אביב,
65784, ישראל

Canned and frozen fish as seafood products for 
human consumption; all inclued in class 29.

דגים משומרים וקפואים ומוצרי מזון ימי לתצרוכת בני אדם;
הנכללים כולםב בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215785 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 55928/02/2010



Ownersבעלים

Name: StarKist Food D'or Ltd. שם: סטארקיסט פודור בע"מ

Address: 35 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52511, 
Israel

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 35  , רמת גן, 52511, ישראל

Identification No.: 512615147מספר זיהוי: 512615147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, ת.ד.29141, תל אביב,
65784, ישראל

Canned and frozen fish as seafood products for 
human consumption; all inclued in class 29.

דגים משומרים וקפואים ומוצרי מזון ימי לתצרוכת בני אדם;
הנכללים כולםב בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215786 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 56028/02/2010



Ownersבעלים

Name: StarKist Food D'or Ltd. שם: סטארקיסט פודור בע"מ

Address: 35 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52511, 
Israel

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 35  , רמת גן, 52511, ישראל

Identification No.: 512615147מספר זיהוי: 512615147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, ת.ד.29141, תל אביב,
65784, ישראל

Canned and frozen fish as seafood products for 
human consumption; all inclued in class 29.

דגים משומרים וקפואים ומוצרי מזון ימי לתצרוכת בני אדם;
הנכללים כולםב בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215787 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 56128/02/2010



Ownersבעלים

Name: StarKist Food D'or Ltd. שם: סטארקיסט פודור בע"מ

Address: 35 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52511, 
Israel

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 35  , רמת גן, 52511, ישראל

Identification No.: 512615147מספר זיהוי: 512615147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, ת.ד.29141, תל אביב,
65784, ישראל

Canned and frozen fish as seafood products for 
human consumption; all inclued in class 29.

דגים משומרים וקפואים ומוצרי מזון ימי לתצרוכת בני אדם;
הנכללים כולםב בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215788 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 56228/02/2010



Ownersבעלים

Name: StarKist Food D'or Ltd. שם: סטארקיסט פודור בע"מ

Address: 35 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52511, 
Israel

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 35  , רמת גן, 52511, ישראל

Identification No.: 512615147מספר זיהוי: 512615147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, ת.ד.29141, תל אביב,
65784, ישראל

Canned and frozen fish as seafood productsand 
canned vegetarians spreads for human consumption; 
all inclued in class 29.

דגים משומרים וקפואים ומוצרי מזון ימי וממרחים צמחיים
משומרים, לתצרוכת בני אדם; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215789 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 56328/02/2010



Ownersבעלים

Name: StarKist Food D'or Ltd. שם: סטארקיסט פודור בע"מ

Address: 35 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52511, 
Israel

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 35  , רמת גן, 52511, ישראל

Identification No.: 512615147מספר זיהוי: 512615147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, ת.ד.29141, תל אביב,
65784, ישראל

Canned and frozen fish as seafood products and 
canned vegetarian spreads for human consumption; 
all inclued in class 29.

דגים משומרים וקפואים ומוצרי מזון ימי וממרחים צמחיים
משומרים, לתצרוכת בני אדם; הנכללים כולםב בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215790 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 56428/02/2010



Ownersבעלים

Name: Moti Gantz שם: מוטי גנץ

Address: Diamond Building 21 Tuval Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

כתובת : בנין היהלום רחוב תובל 21, רמת גן, 52522, ישראל

Identification No.: 56729569מספר זיהוי: 56729569

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

Diamonds; included in class 14. יהלומים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

מוטי גנץ
Moti Gantz

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215796 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 56528/02/2010



Trinidad and Tobago , 15/05/2008 טרינידד וטובגו , 15/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: APPLE INC.

Address: 1 Infinite Loop  , Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Computers; computer software; computer operating 
system software; mobile phone software; all included 
in class 9.

מחשבים; תוכנת מחשב; תוכנת הפעלת מערכת מחשב; תוכנת
טלפון נייד; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SNOW LEOPARD

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215807 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 56628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DOMECQ WINES ESPANA, S.A.

Address: Camino de Portuetxe 35A  , San Sebastian, 
20018, Spain

Identification No.: 68983

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Wines; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

SIGLO

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215824 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 56728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Beers; mineral and aerated waters and other non 
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32.

בירה; מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות פרי ומיצי פרי; שירובים ותכשירים אחרים להכנת

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215825 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 56828/02/2010



Owners

Name: Carlsberg Breweries A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100  ,  Copenhagen V, 1760, 
Denmark

Identification No.: 58717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 56928/02/2010



Benelux , 16/04/2008 בנלוקס , 16/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

"Solid state" lighting and electronic lighting 
components, in particular LED modules in whole or in 
part consisting of integrated LEDs, OLEDs, polymer 
emitting diodes; optical control apparatus, thermal 
control apparatus, electronic circuits for lighting 
control systems and lighting management systems; 
all included in class 9.

תאורה ורכיבי תאורה אלקטרוניים "במצב מוצק", במיוחד
מודולים LED המכילים במלואם או בחלקם  LEDs  משולבים,
OLEDs, דיודות פולטות מפולימר; מכשירי בקרה אופטיים,
מכשירי בקרה תרמיים, מעגלים חשמליים למערכות בקרת
תאורה ומערכות ניהול תאורה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

COLORREACH

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215826 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57028/02/2010



Benelux , 16/04/2008 בנלוקס , 16/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Electric lamps, light fixtures and lighting installations; 
parts of the aforesaid goods; all included in class 11.

מנורות חשמליות, מתקני אור והתקני תאורה;חלקי הסחורות
הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

COLORREACH

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215827 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57128/02/2010



Benelux , 16/04/2008 בנלוקס , 16/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

"Solid state" lighting and electronic lighting 
components, in particular LED modules in whole or in 
part consisting of integrated LEDs, OLEDs, polymer 
emitting diodes; optical control apparatus, thermal 
control apparatus, electronic circuits for lighting 
control systems and lighting management systems; 
all included in class 9.

תאורה ורכיבי תאורה אלקטרוניים "במצב מוצק", במיוחד
מודולים LED המכילים במלואם או בחלקם LEDs משולבים,
OLEDs, דיודות פולטות מפולימר; מכשירי בקרה אופטיים,
מכשירי בקרה תרמיים, מעגלים חשמליים למערכות בקרת
תאורה ומערכות ניהול תאורה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

LEXEL

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215828 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57228/02/2010



Benelux , 16/04/2008 בנלוקס , 16/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Electric lamps, light fixtures and lighting installations; 
parts of the aforesaid goods; all included in class 11.

מנורות חשמליות, מתקני אור והתקני תאורה;חלקי הסחורות
הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

LEXEL

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215829 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57328/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Quintiles Transnational Corp.

Address: Durham, North Carolina, U.S.A.

Identification No.: 66058

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Consulting services in the field of regulatory affairs, 
manufacturing compliance and validation; 
consultation services in the field of compliance 
evaluation to insure validity and accuracy of 
regulatory submissions by life sciences companies; 
providing regulatory information and implementation 
services relating to the development and validation of 
drugs, devices and biologics; regulatory research in 
the pharmaceutical industry, biotechnology industry 
and the medical and diagnostics industry; conducting 
regulatory and compliance audits for others in the 
fields of pharmaceutical, veterinary, 
phannacogenomic, biotechnical and medical 
products and services; all included in class 45.

שירותי ייעוץ בתחום של עניינים רגולטוריים, עמידה בדרישות
ותיקוף יצור; שירותי ייעוץ בנושא הערכת עמידה בדרישות כדי
להבטיח תוקפם ודיוקם של בקשות רגולטוריות על-ידי חברות
מדעי חיים; אספקת שירותי מידע רגולטורי ויישומה בקשר
לפיתוח ותיקוף תרופות, התקנים וביולוגיות; מחקר רגולטורי

בתעשיית הרוקחות, תעשיית הביטוכנולוגיות ותעשיית הרפואה
והאבחון; ניהול ביקורת רגולטורית ושל עמידה בדרישות
בדרישות לאחרים בתחום של מוצרים ושירותי רוקחות,

וטרנריה, פרמקוגנומיקה, ביוטכנולוגיה ורפואה; הנכלים כולם
בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

QUINTILES

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215831 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57428/02/2010



Japan , 14/04/2008 יפן , 14/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SOLDER COAT CO., LTD.

Address: Nagoya-shi, Aichi, Japan

Identification No.: 69611

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Solder alloys, solder bars, solder wires, flux covered 
solders, solder balls, nonferrous metals and their 
alloys other than solder alloys; all included in class 6.

סגסוגות לחם, מוטות לחם, חוטי לחם,מתכות לחם מכוסי חומר
ניקוי כימי, כדורי לחם, מתכות שאינם מכילות ברזל וסגסוגות

שלהם מלבד סגסוגות לחם; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215835 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57528/02/2010



United Kingdom , 14/04/2008 ממלכה מאוחדת , 14/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Articles of metal for use in packaging; articles of 
metallic foil for use in packaging; all included in class 
6.

פריטים ממתכת לשימוש באריזה; פריטים מרדיד מתכתי
לשימוש באריזה; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215838 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57628/02/2010



United Kingdom , 14/04/2008 ממלכה מאוחדת , 14/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Articles of cardboard for use in packaging; articles of 
plastic for use in packaging; articles of paper for use 
in packaging; printed matter; all included in class 16.

פריטים מקרטון לשימוש אריזה; פריטים מפלסטיק לשימוש
באריזה; פריטים מנייר לשימוש באריזה; דברי דפוס; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215839 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57728/02/2010



United Kingdom , 14/04/2008 ממלכה מאוחדת , 14/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Spirits; liqueurs; whiskies; cocktails; whisky based 
drinks; spirit based drinks; wines; ready-to-drink 
alcoholic drinks; all included in class 33.

כוהלים; ליקרים; ויסקי; קוקטיילים; משקאות מבוססי ויסקי;
משקאות מבוססי כוהלים; יינות; משקאות אלכוהוליים המוכנים

לשתיה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215840 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57828/02/2010



U.S.A. , 30/07/2008 ארה"ב , 30/07/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: GARDNER DENVER, INC.

Address: Quincy, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 69130

(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

Valves, couplings and parts therefor; included in 
class 6.

שסתומים, מצמדים וחלקים עבורם; הכלולים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215842 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 57928/02/2010



France , 10/04/2008 צרפת , 10/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: NOVAGALI PHARMA SA

Address: Batiment Genavenir IV, 1 rue Pierre Fontaine , 
Evry, 91000, France

Identification No.: 57665

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Pharmaceutical products and drugs, namely intended 
for ophthalmology, and more exactly eye drops, 
collyrium, solutions and emulsions in particular 
injectable (by intraocular injection) and in particular 
intended to treat diseases of posterior segment of the 
eye; all included in class 5.

מוצרים רוקחים ותרופות, דהיינו המיועדים עבור תורת העין,
וביתר פירוט טיפות, קילורין, תמיסות ותחליבים לעין, במיוחד
הניתנים להזרקה (באמצעות זריקה פנים עינית) ובמיוחד

מיועדים לרפא מחלות מקטע אחורי של העין; כולם כלולים בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CORTIJECT

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215843 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58028/02/2010



Australia , 02/05/2008 אוסטרליה , 02/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD

Address: Artarmon, New South Wales, Australia

Identification No.: 69613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Machinery and parts therefor; pumps, accessories 
and spare parts for pumps; rubber throat bushes and 
liners, and parts and accessories thereof; pump seal 
assemblies including hydrodynamic and mechanical 
seal assemblies; components for use in pump seal 
assemblies; expellers; impellers; pedestals or bases 
for pumps; pump frames; pump casings; pump 
bearing assemblies; all included in class 7.

מכונות וחלקים עבורן; משאבות אביזרים וחלקי חילוף עבור
משאבות; תותבי מסב לוע ורפידות מגומי, וחלקים ואביזרים

עבורם; מכללי אטם משאבה הכוללים מכללי אטם הידרודינמיים
ומכאניים; רכיבים לשימוש במכללי אטם משאבה; התקני

הוצאה; גלגלים מניעים; כנים או בסיסים עבור משאבות; מכסי
משאבה; מכללי תמסורת משאבה; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

WBH

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215844 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58128/02/2010



Australia , 02/05/2008 אוסטרליה , 02/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD

Address: Artarmon, New South Wales, Australia

Identification No.: 69613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Instructional and teaching material; printed matter; 
product manuals;  pump performance curves; 
brochures; catalogues; publicity materials; posters; 
advertising material; all included in class 16.

חומרי הדרכה ולימוד; דברי דפוס; מדריכי מוצר; סרגלי עקומות
של ביצועי משאבה; חוברות; קטלוגים; חומרי פרסומת; כרזות;

חומרי פרסומת; כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

WBH

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215845 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58228/02/2010



Owners

Name: NEDSCHROEF FRAULAUTERN GmbH

Address: Saarlouis, Germany

Identification No.: 69615

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Screws; screw nuts; bolts; nails; rivets; everything 
made of metal, especially of alunimium, steel and 
stainless steel; all included in class 6.

ברגים; אומים; ברגי מכונות; מסמרים; מסמרות; כל דבר שעשוי
ממתכת, במיוחד מאלומיניום, פלדה ופלדה אל חלידה; כולם

כלולים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

N.F

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215846 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58328/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: EATALY Distribuzione S.r.l.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 69622

Name: Eataly S.r.l.

Address: Alba, Italy

Identification No.: 69623

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

Procurement servies for others (purchasing goods 
and services for other businesses) featuring small 
househld or kitchen utensils and containers, 
unworked or semi-worked glass, glassware, 
porcelain and esrthenware, textile and textile goods, 
bed blankets and table covers, clothing, footwear  
and headgear, foodstuffs and alcoholic and 
non=alcoholic beverages; organisation and 
conducting of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; all included in class 35.

שירותי רכישה עבור אחרים (קניית סחורות ושירותים עבור
עסקים אחרים), כולל כלים ומיכלים קטנים לבית או למטבח,
זכוכית לא מעובדת או מעובדת למחצה, כלי זכוכית, חרסינה
וכלי חרס, בדים וסחורות מבדים, שמיכות מיטה וכיסוי שולחן,
הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, מצרכי מזון ומשקאות אלכוהולים
ולא אלכוהוליים; ארגון וניהול תערוכות למטרות מסחר ופרסום;

הנכללים וכלם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

EATALY

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215850 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58428/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: EATALY Distribuzione S.r.l.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 69622

Name: Eataly S.r.l.

Address: Alba, Italy

Identification No.: 69623

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

Arranging and conducting of educational 
conferences, congresses, seminars, symposiums 
and workshop in the fields of cookery, gastronomy, 
oenology and food science; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes in 
the fields of cookery, gastronomy, oenology and food 
science; publication of books and magazines in the 
fields of cookery, gastronomy, oenology and food 
science; organization of competitions in the fields of 
cookery, gastronomy, oenology and food science; all 
included in class 41.

ארגון וניהול כנסים חינוכיים, קונגרסים, סמינרים, סימפוזיונים
וסדנא בתחומי בישול, גסטרונומיה, ייננות ומדע המזון; ארגון
תערוכות ומופעים למטרות תרבות וחינוך בתחומי בישול,
גסטרונומיה, ייננות ומדע המזון; הוצאת ספרים וכתבי עת

בתחומי בישול, גדטרונומיה, ייננות מדע המזון; ארגון תחרויות
בתחומי בישול, גסטרונומיה, ייננות ומדע המזון; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

EATALY

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215851 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58528/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: EATALY Distribuzione S.r.l.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 69622

Name: Eataly S.r.l.

Address: Alba, Italy

Identification No.: 69623

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

Providing of food and drink; temporary 
accommodations; all included in class 43.

אספקת מזון ומשקאות; לינה זמנית; הנכללות כולן בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

EATALY

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215852 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: ARKEMA FRANCE

Address: 420 rue d'Estienne d'Orves  , Colombes, France

Identification No.: 1360

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Clothing for protection against accidents; irradiation 
and fire; clothing especially made for laboratories; all 
included in class 9.

בגדים להגנה כנגד תאונות, קרינה ואש; בגדים המיוצרים
במיוחד עבור מעבדות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

RILSAN

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215853 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: ARKEMA FRANCE

Address: 420 rue d'Estienne d'Orves  , Colombes, France

Identification No.: 1360

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Clothing especially for operating rooms; stockings for 
varices; elastic stockings for surgical purposes; all 
included in class 10.

בגדים במיוחד לחדרי ניתוח; גרבי ניילון לורידים מורחבים; גרבי
ניילון אלסטיות למטרות כירורגיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

RILSAN

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215854 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58828/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: ARKEMA FRANCE

Address: 420 rue d'Estienne d'Orves  , Colombes, France

Identification No.: 1360

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Clothing; clothing for sports; overalls; singlets; 
underwear; socks and stockings; footwear and 
slippers; all included in class 25.

דברי הלבשה; דברי הלבשה לספורט; סרבלים; גופיות; לבנים;
גרביים וגרבי ניילון; הנעלה ונעלי בית; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

RILSAN

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215855 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 58928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Chemicals used in the composition of hair products; 
all included in class 1.

כימיקלים המשמשים ליצירה של מוצרי שיער; הנכללים כולם
בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

RUBILANE

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215857 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 59028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Hair products for professional use sold in 
hairdressing salons; all incuded in class 3.

מוצרי שיער לשימוש מקצועי הנמכרים בסלוני עיצוב השיער;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

RUBILANE

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215858 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 59128/02/2010



Italy , 11/10/2008 איטליה , 11/10/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: FLOS S.p.A.

Address: Via Angelo Faini 2  , Bovezzo (Brescia), Italy

Identification No.: 55960

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

Remote control device for household lighting 
apparatus; included in class 9.

מתקן שלט רחוק עבור התקני תאורה לבית; הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215860 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 59228/02/2010



Italy , 11/10/2008 איטליה , 11/10/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: FLOS S.p.A.

Address: Via Angelo Faini 2  , Bovezzo (Brescia), Italy

Identification No.: 55960

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

Household lighting apparatus; included in class 11. התקני תאורה לבית; הנכלל בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215861 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 59328/02/2010



Company I.D.:  511776486 ח.פ. 511776486

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hefestus Ltd. שם: הפסטוס בע"מ

Address: 4 Shaham Street North Industrial Zone, 
Caesarea, 38900, Israel

כתובת : רח' שחם 4 פארק התעשיה הצפוני,  קיסריה, 38900,
ישראל

Identification No.: 69627מספר זיהוי: 69627

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Packaging and sealing materials made of aluminum 
for use in packaging and sealing machines; all 
included in class 6.

חומרי אריזה ואיטום מאלומיניום לשימוש במכונות אריזה
ואיטום; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

SLB

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215870 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 59428/02/2010



Company I.D.:  511776486 ח.פ. 511776486

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hefestus Ltd. שם: הפסטוס בע"מ

Address: 4 Shaham Street North Industrial Zone, 
Caesarea, 38900, Israel

כתובת : רח' שחם 4 פארק התעשיה הצפוני,  קיסריה, 38900,
ישראל

Identification No.: 69627מספר זיהוי: 69627

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Packaging and sealing machines; all included in 
class 7.

מכונות אריזה ואיטום; הנכללות כולן בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

SLB

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215871 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 59528/02/2010



Company I.D.:  511776486 ח.פ. 511776486

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Hefestus Ltd. שם: הפסטוס בע"מ

Address: 4 Shaham Street North Industrial Zone, 
Caesarea, 38900, Israel

כתובת : רח' שחם 4 פארק התעשיה הצפוני,  קיסריה, 38900,
ישראל

Identification No.: 69627מספר זיהוי: 69627

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Packaging and sealing materials made of plastic for 
use in packaging and sealing machines; all included 
in class 17.

חומרי אריזה ואיטום מפלסטיק לשימוש במכונות אריזה ואיטום;
הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

SLB

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215872 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 59628/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: RRI Financial, Inc.

Address: E. Warm Springs Road , Las Vegas, Nevada, 
320, U.S.A.

Identification No.: 69628

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Hotel and motel services; all included in class 43. שירותי בתי מלון ומוטלים; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

RED ROOF

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215873 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 59728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Surgical and medical apparatus and instruments for 
use in general surgery; apparatus and instruments 
for use in anaesthesia; apparatus and instruments for 
use in ventilation of the lungs; anaesthetic masks; 
laryngeal masks; apparatus and instruments for use 
in intubating procedures; apparatus and instruments 
for use in tracheotomy procedures; tracheal tubes ; 
endotracheal tubes; tracheostomy tubes; devices for 
controlling and monitoring cuff pressure on tracheal 
tubes; surgical and medical apparatus and 
instruments for use in urology; apparatus and 
instruments for the location and extracorporeal 
treatments of concretions in the human body; 
apparatus and instruments for the non-invasive 
crushing or disintegration for concretions in the 
human body; blankets, pads, mattresses and other 
articles of bedding for medical purposes; electrically 
heated blankets and pads for monitoring and 
regulating patient temperature all for medical 
purposes; electrical power supply and control units 
for use with medical blankets and pads for the 
monitoring and regulating of patient temperature; 
patient warming systems comprising heated 
blankets, pads and other forms of covering and 
power units for their operation; electrically heated 
blankets, pads and other forms of covering or 
wrapping for the warming of intravenous fluids and 
electrical power supply and control units for the use 
therewith, all for medical purposes; medical pumps; 
medical infusion pumps for dispensing medications; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; all 
included in class 10.

התקנים ומכשירים כירורגים ורפואיים לשימוש  בניתוח כללי;
התקנים ומכשירים לשימוש בהרדמה; התקנים ומכשירים

לשימוש באוורור של הריאות; מסכות הרדמה; מסכות גרוניות;
התקנים ומכשירים לשימוש בהליכי צינרור; התקנים ומכשירים
לשימוש בהליכי חיתוך קנה הנשימה; צינורות של קנה הנשימה;

צינורות תוך קניים;  צינורות לפיום קנה הנשימה; מתקנים
לפיקוח וניטור של לחץ שרוולית על צינורות קנה הנשימה;
התקנים  ומכשירים כירורגיים ורפואיים לשימוש באורולוגיה;
התקנים ומכשירים לטיפול מקומי וחוץ גופי של התקרשויות

בגוף האדם; התקנים ומכשירים למחיצה או פירור לא פולשניים
של התקרשויות בגוף האדם; שמיכות, רפידות, מזרנים ופריטים

אחרים להצעה עבור מטרות רפואיות; שמיכות ורפידות
מחוממות חשמלית לניטור וויסות טמפרטורת חולה כולם עבור
מטרות רפואיות; אספקת כוח חשמלית ויחידות פיקוח לשימוש
עם שמיכות רפואיות ורפידות עבור ניטור וויסות של טמפרטורת
חולה; מערכות חימום חולה המורכבות משמיכות מחוממות,

רפידות וצורות אחרות של כיסוי ויחידות כוח להפעלתן; שמיכות
מחוממות חשמלית, רפידות וצורות אחרות של כיסוי או עטיפה
עבור חימום של נוזלים תוך ורידיים ואספקת כוח חשמלית

ויחידות פיקוח לשימוש בזאת, כולם למטרות רפואיות; משאבות
רפואיות; משאבות עירוי רפואיות לחלוקת תרופות; חלקים

ומתאמים לכל הסחורות שנאמרו לעיל; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

LMA

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215890 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 59828/02/2010



Owners

Name: The Laryngeal Mask Company Limited

Address: Mahe, Seychelles

Identification No.: 60406

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

י"ד אדר תש"ע - 59928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Single-use cameras, photographic cameras, digital 
photographic cameras; dry batteries; storage 
batteries; blank compact discs for audio and video; 
blank DVD (Digital Versatile Discs); blank floppy 
discs for computer; blank video tapes; portable 
media, USB hardware, USB hub, blank secure digital 
cards, blank smart media cards, compact flash 
memory cards, flash memory card reader, and 
personal computer card adapter; personal computer 
accessories,  mouse, keyboard, modems, speakers 
and cameras; digital broadcast receiver; portable 
telephones; cellular telephones; cordless telephones; 
personal video recorder; DVD players, TFT-LCD 
(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) 
computer monitors; TFT-LCD television monitors; 
digital tape recorders; PDP (Plasma display panel); 
calculator; earphones; and headphones; all goods 
included in class 9.

מצלמות לשימוש יחיד, מצלמות לצילום, מצלמות דיגיטליות
לצילום; סוללות יבשות; סוללות איחסון; קומפקט דיסקים ריקים
לאודיו ווידיאו; DVD ריקים (דיסקים דיגיטליים רב צדדיים);
דיסקטים ריקים למחשב; וידיאו טייפים ריקים; מדיה ניידת;
חומרת USB, מוקד USB, כרטיסים דיגיטליים ריקים מוגנים,
כרטיסי מדיה חכמים ריקים, כרטיסי זיכרון הבזק קומפקטיים,
כרטיס זיכרון הבזק לקריאה, ומתאם כרטיס למחשב אישי;
אביזרים נלווים למחשב אישי; עכבר, לוח מקשים, מודמים,
רמקולים ומצלמות;  מקלט שידור דיגיטלי; טלפונים ניידים;

טלפונים סלולריים;  טלפונים אלחוטיים; רשמקולים אישיים; נגני
DVD, TFT-LCD (סרט טרנזיסטור דק - תצוגה קריסטל נוזלי)
מוניטורים למחשב; מוניטורים לטלוויזיה ;TFT-LCD רשמקולים

דיגיטליים; PDP (פנל פלזמה לתצוגה); מחשב; אוזניות;
ואוזניות ראש;  כל הסחורות נכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215897 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 60028/02/2010



Owners

Name: SAMSUNG C&T CORPORATION

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 69632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

י"ד אדר תש"ע - 60128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SAMSUNG C&T CORPORATION

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 69632

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

Electric lamps; incandescent lamps and their fittings; 
three wave length lamps; LED lamps; LED bulbs; 
electric stand lights; lanterns; fairy lights for festive 
decorative; torches for lighting; ceiling lights; 
fluorescent lamps; fluorescent electric light bulbs; 
and  electric light bulbs; all goods included in class 
11.

מנורות חשמליות; מנורות ממוצא אינקה ואביזרים שלהם;
מנורות עם שלושה גלי אורך; מנורות ;LED נורות ;LED מעמדי
תאורה חשמליים ; פנסים; תאורה דמויית פייה לקישוט חגיגי;
אבוקות לתאורה; תאורת תקרה; מנורות פלורסנט; נורות
פלורסנט  חשמליות לתאורה;  נורות חשמל לתאורה; כל

הסחורות נכללות בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215898 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 60228/02/2010



Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 44145

(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

Telecommunications and telepresence services 
generally, including teleconference services; all 
included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה ו"טלפרזנס" בכלליות,הכוללים  שירותי
טלקונפרנס (ועידת-רחק); הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

HALO

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215910 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 60328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: PLB International Inc.

Address: 1361, Graham Bell  , Boucherville, Quebec, 
461, Canada

Identification No.: 69506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Pet food; included in class 31. מזון לחיות מחמד; הנכלל בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215917 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 60428/02/2010



European Community Trade Mark , 
10/07/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/07/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Rhenus Lub GmbH & Co. KG

Address: Moenchengladbach, Germany

Identification No.: 53957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Chemical additives for lubricants and oils for 
metalworking; all included in class 1.

תוספים כימיים עבור שמני סיכה ושמנים בעבודת מתכת;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

r.rhenus

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215919 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 60528/02/2010



European Community Trade Mark , 
10/07/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/07/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Rhenus Lub GmbH & Co. KG

Address: Moenchengladbach, Germany

Identification No.: 53957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Anti-corrosive preparations; all included in class 2. תכשירים נוגדי קורוזיה; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

r.rhenus

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215920 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 60628/02/2010



European Community Trade Mark , 
10/07/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/07/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Rhenus Lub GmbH & Co. KG

Address: Moenchengladbach, Germany

Identification No.: 53957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Industrial oils and greases; industrial oil for 
metalworking; lubricants; metalworking fluids; all 
included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמן תעשייתי לעבודת מתכת;
שמני סיכה; נוזלי עבודת מתכת; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

r.rhenus

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215921 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 60728/02/2010



Owners

Name: BY KILIAN

Address: 44 Rue de la Tour  , Paris, 75016, France

Identification No.: 69637

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Perfumes, eau de parfum, eau-de-toilette, eau-de-
Cologne, essential oils, cosmetic creams, cosmetic 
bath and shower preparations, skin moisturizing 
creams, anti-wrinkle creams, skin cleansing gels, 
exfoliating creams and gels for skin care, beauty 
masks, cosmetic products for skin care, cosmetic 
suntan preparations, hair lotions, hair sprays, lotion 
for hair care, eyelash cosmetics, mascara, lipstick, 
make-up, make-up foundation, eyeliner, nail polish, 
make-up powder, cosmetic preparations for 
slimming, make-up removing products, deodorant for 
personal use (perfumery), antiperspirants, soaps, oils 
for cosmetic use, cosmetic milk, bath and shower 
milk, bath and shower gel, body cream, moisturizing 
body lotion, bath oil, talcum powder for toiletry use, 
after-shave lotion, after-shave balm, alum stone, 
shaving foam, shaving products, fragrant pot-pourri, 
bath salts (not for medical use), towelettes 
impregnated with cosmetic lotions, cosmetic products 
for mouth care, dentifrices; all included in class 3.

בשמים, מי בושם, מי טואלט, מי קולון, שמנים אתריים, קרמים
קוסמטיים, תכשירים קוסמטיים לאמבט ולמקלחת, קרמים

ללחלוח העור, קרמים למניעת קמטים, ג'ל לניקוי העור, קרמים
וג'ל לקילוף לטיפוח העור, מסיכות יופי, מוצרים קוסמטיים

לטיפוח העור, תכשירים קוסמטיים לשיזוף, תרחיצים לשיער,
תרסיסים לשיער, תרחיץ לטיפוח השיער, דברי קוסמטיקה

לריסים, מסקרה, שפתונים, איפור, איפור-בסיס, צבע לתיחום
עיניים, לק לציפורניים, אבקת איפור, תכשירים קוסמטיים

להרזיה, מוצרים להסרת איפור, מפיג ריח לשימוש אישי(דברי
בושם), מונעי הזעה, סבונים, שמנים לשימוש קוסמטי, חלב
קוסמטי, חלב לאמבט ולמקלחת, ג'ל לאמבט ולמקלחת, קרם
גוף, תרחיץ לחות לגוף, שמן אמבט, אבקת טלק לשימוש

בתמרוקים, תרחיץ לאחר גילוח, צרי לאחר גילוח, אבן מלח,
קצף גילוח, מוצרי גילוח, תערובת בשמים לניחוח, מלחי אמבט

(שאינם לשימוש רפואי), מגבונים ספוגים עם תרחיצים
קוסמטיים, מוצרים קוסמטיים לטיפוח הפה, תכשירים לניקוי

שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

BY KILIAN

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215922 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 60828/02/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Vectura Delivery Devices Limited

Address: 1 Prospect West  , Chippenham, Wiltshire, 
United Kingdom

Identification No.: 66909

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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary conditions and diseases of the respiratory 
and cardiovascular systems; included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות בדרכי הנשימה ומחלות
במערכות הנשימה והלב וכלי דם; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

OMNIHALER

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215923 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 60928/02/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Vectura Delivery Devices Limited

Address: 1 Prospect West  , Chippenham, Wiltshire, 
United Kingdom

Identification No.: 66909

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

Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely inhalers for therapeutic use, nebulisers for 
respiration therapy and respirators for artificial 
respiration; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; included in class 10.

מערכות ומכשירי ניתוח ורפואה, דהיינו משאפים לשימוש
טיפולי, מרססים לטיפול נשימתי ומכשירי הנשמה להנשמה
מלאכותית; חלקים ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל;

הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

OMNIHALER

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215924 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61028/02/2010



Ownersבעלים

Name: Magnolia Silver Jewelry Group Ltd. שם: קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

Address: 23 HaTa'as St.  , Kfar Saba, 44425, Israel כתובת : רח' התע"ש 23  , כפר סבא, 44425, ישראל

Identification No.: 513994251מספר זיהוי: 513994251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

All goods included in class 14. כל הסחורות הנכללות בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215927 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Honeywell International Inc.

Address: Morristown, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 46013

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

Radar; components of radar systems, processors, 
transmitters, receivers, antenna drives, control 
panels and antennae of radar systems; all goods 
included in class 9.

רדאר; רכיבים של מערכות רדאר; מעבדים, משדרים, מקלטים,
מניעי אנטנה, פנלי בקרה ומשושים של מערכות רדאר; כל

הסחורות נכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

INTUVUE

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215931 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: NIPPON THOMPSON CO., LTD

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 69638

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

Machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); bearings; linear motion 
rolling guides; unit positioning tables for correctly 
positioning goods or work pieces used with other 
machinery or equipment; positioning tables for 
correctly positioning goods or work pieces in two 
axial directions and positioning tables for correctly 
positioning goods or work pieces utilizing a linear 
motor; linear motor table; all goods included in class 
7.

מכונה לימוד ותמסורת רכיבים (מלבד לרכבי יבשה); מיסבים;
ערגולים ליניאריים מנחים לתנועה; יחידת מיקום שולחנות
למיקום נכון של טובין או חלקי עבודה בשימוש עם מכונות

אחרות או ציוד; שולחנות מיקום למיקום נכון של טובין או חלקי
עבודה בשני כיוונים ציריים ומיקום שולחנות למיקום נכון של

טובין או חלקי עבודה לניהול מנוע ליניארי; שולחן מנוע ליניארי;
כל הסחורות נכללות בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

IKO

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215932 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: NIPPON THOMPSON CO., LTD

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 69638

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

Couplings and transmission components for land 
vehicles; vehicle wheel bearings and vehicle axle 
bearing for land motor vehicle; all goods included in 
class 12.

רכיבי צימוד ותמסורת לרכבי יבשה; מיסב גלגל כלי רכב ומיסב
ציר כלי רכב לרכב מנועי יבשתי; כל הסחורות נכללות בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

IKO

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215933 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DOW CORNING CORPORATION

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 2013

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

XIAMETER

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215937 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61528/02/2010



Owners

Name: Idex Online SA.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 58448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: 10 Karlibach St., P.O.B. 20333, Tel Aviv, 
61202, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 10, ת.ד.20333, תל אביב, 61202,
ישראל

Providing online marketplace for sellers and buyers 
of goods and services; providing evaluative feedback 
and rating of sellers' goods and services, the value 
and pries of sellers' goods. Buyers' and sellers' 
performance, delivery and overall experience in 
connection therewith, providing a searchable online 
advertising guide featuring the goods and services of 
online vendors; providing a searchable online 
evaluation database for buyers and sellers; 
advertising and advertisement services; customer 
loyalty services and customer club services for 
commercial, promotional and advertising purposes; 
promoting the goods and services of others; online 
retail services; online services, namely searching 
examining and comparing variety of goods and 
services via Internet websites; the bringing together, 
for the benefit of others, a variety of goods ad 
services enabling customers to view and purchase 
these goods and services from an Internet website; 
all included in class 35.

אספקת סביבות מסחר מקוונות למוכרים וקונים של טובין
ושירותים; מתן משוב להערכה ודירוג של טובין ושירותים של
מוכרים, ערך ומחיר הטובין של המוכרים, ביצועי המוכרים

והקונים, אספקת הסחורה וסך כל ההתנסויות הקשורות בכך;
אספקת מדריך פרסום מקוון הניתן לחיפוש, בו מחשבים הטובין
והשירותים של ספקים מקוונים; אספקת מאגר מידע השוואתי
מקוון, הנותן לחיפוש, למוכרים ולרוכשים; שירותי פרסום

ופרסומות; שירותים לשימור לקוחות ושירותי מועדון צרכנים
למטרות מסחר, פרסום וקידום מכירות; קידום של טובין

ושירותים של אחרים; שירותי קמעונאות מקוונים; שירותים
מקוונים, שהם חיפוש בחינה והשוואה של מגוון מוצרים
ושירותים באמצעות אתר אינטרנט; ריכוז מגוון של טובין
ושירותים עבור אחרים, באופן שמאפשר ללקוחות לראות

ולרכוש טובין ושירותים אלו מאתר האינטרנט; הנכללים כולם
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

GDT

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215940 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61628/02/2010



Owners

Name: Idex Online SA.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 58448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: 10 Karlibach St., P.O.B. 20333, Tel Aviv, 
61202, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 10, ת.ד.20333, תל אביב, 61202,
ישראל

Providing online brokerage and clearing house 
services in the field of diamonds, precious gems and 
jewelry; providing financial information in the field of 
diamonds, precious gems and jewelry; providing a 
database of appraisal information in the field of 
diamonds, precious gems and jewelry, including 
asking prices, price statistics and trends and price 
indexes; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; providing 
a wide variety of financial services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and 
insurance for financial transactions; online financial 
services; lonine secured payment services; means of 
payment for secured financial transactions over the 
Internet; all included in class 36.

CLEATRING) אספקת שירותי תיווך מקוונים ושירותי סליקה
HOUSE) בתחום היהלומים, אבני חן ותכשיטים; אספקת
בסיס נתנוים של הערכות בתחום היהלומים, אבני חן

ותכשיטים;  אספקת מידע אודות מחירים בתחום היהלומים,
אבני וחן ותכשיטים, כולל מחירי ביקוש, סטטיסטיקות מכירים
ומגמות ואינדקס מחרים; סליקת ואשרור פעולות פיננסיות

באמצעות רשומות מחשבים גלובלות; אספקת מגוון רחב של
שירותים פיננסים, עיבוד והעברת של חיובים ותשלומים לנ"ל
וביטוח עבור פעולות פיננסיות; שירותים פינססיות מקוונים;
שירותי תשלומים מאובטחים מקוונים; שירותי תשלום לביצוע
עסקאות כספיות מאובטחות ברשת האינטרנט; הנכללים כולם

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

GDT

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215941 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61728/02/2010



Owners

Name: Idex Online SA.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 58448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: 10 Karlibach St., P.O.B. 20333, Tel Aviv, 
61202, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 10, ת.ד.20333, תל אביב, 61202,
ישראל

Online publishing of newletters adn repoets in the 
field of diamonds, precious gems and jewlery; all 
included in class 41.

פרסום מקון של עלונים ודיווחים בתחום היהלומים, אבני חן
ותכשיטים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

GDT

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215942 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61828/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Symbian Software Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 60957

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

Maintenance services relating to the following: 
computer software programs, operating system 
programs, utility programs, application programs, 
computer software for the design, development, 
modelling, simulation, compiling, de-bugging, 
verification, construction and interfacing of electrical 
and electronic equipment, computers, telephones, 
mobile telephones, communication devices, wireless 
information devices, computer software programs, 
operating system programs, utility programs and 
application programs; all included in class 42.

שירותי תחזוקה, כולם מתייחסים למפורט להלן: תוכנות מחשב,
מוכנות מערכות הפעלה, תוכנות עזר, תוכנות יישומיות, תוכנות
מחשב לעיצוב, פיתוח, הדגמה, סימולציה, ליקוט, תיקון טעויות

כתוכנות מחשב, אימות, בנייה וממשק של ציוד חשמלי
ואלקטרוני, מחשבים, טלפונים, טלפונים ניידים, מכשירי

תקשורת, מכשירי מידע אלחוטיים, תוכנות מחשב, תוכנות
מערכות הפעלה, תוכנות עזר ותוכנות יישומיות; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

SYMBIAN

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215944 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 61928/02/2010



Ownersבעלים

Name: Nova Measuring Instruments Ltd. שם: נובה מכשירי מדידה בע"מ

Address: Weizman Scientific Park, P.O.B. 266, Rehovot, 
76100, Israel

כתובת : ויצמן פארק למדע, ת.ד.266, רחובות, 76100, ישראל

Identification No.: 511812463מספר זיהוי: 511812463

Monitoring, measurement and inspection equipment 
and systems for process control of semiconductors 
manufacturing; all included in class 9.

ציוד ומערכות ניטור, מדידה ובדיקה לצורך בקרת תהליכי ייצור
מוליכים למחצה; הנכללים כוחם בסגו 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

NovaServ

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215951 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 62028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Broadcasting services, namely, uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; 
broadcasting services; webcasting services; 
providing a video sharing portal; electronic 
communication services; transmission of messages, 
data and content via the Internet and other computer 
and communications networks; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers 
for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users; transmission of 
electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via 
the Internet and other computer and communications 
networks; providing online community forums for 
users to post, search, watch, share, critique, rate, 
and comment on, videos, and other multimedia 
content; providing digital program distribution of 
audio and video broadcasts over a global computer 
network; providing a video sharing portal for 
entertainment and education purposes; all inlcuded in 
class 38.

שירותי שידור, דהיינו, העלה, רישום, הראה, הצגה, סימון,
בלוג, שיתוף או כל דרך אחרת לספק מדיה אלקטרונית או מידע

דרך האינטרנט או רשת תקשורת אחרת; שירותי שידור;
שירותי שידור אירוע דרך האינטרנט; מתן פורטל לשיתוף קבצי
וידיאו; שירותי תקשורת אלקטרונית; העברת הודעות, מידע
ותוכן דרך האינטרנט ורשתות תקשורת ומחשב אחרים; מתן
פורומים מקוונים, חדרי צ'ט, יומנים, בלוגים, שרתי רשימות

לצורך העברת הודעות, הערות ותוכן מולטימדיה בין
משתמשים; העברת מדיה אלקטרונית, תוכן מולטימדיה, קבצי
וידיאו, סרטים, תמונות,  טקסטים, תצלומים, משחקים, תוכן
המופעל ע"י משתמש, תוכן שמיעתי, ומידע דרך האינטרנט
ורשתות מחשב ותקשורת אחרים; מתן פורומים קהילתיים
מקוונים עבור משתמשים כדי שיוכלו לרשום, לחפש, לראות,
לשתף, לבקר, לדרג, ולהעיר הערה על, קבצי וידיאו, ותוכן
מולטימדיה אחר; מתן תפוצת תוכנות דיגיטאליות של שידורי
שמע ווידיאו דרך רשת מחשב גלובאלית; מתן פורטל לשיתוף

קבצי וידיאו לצורכי בידור וחינוך; הכל נכלל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215954 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 62128/02/2010



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

י"ד אדר תש"ע - 62228/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 62328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Education services for providing electronic media or 
information over the Internet or other 
communications network; entertainment services, 
namely, providing multimedia content or information 
over the Internet and (or) other communications 
network; entertainment services; educational 
services; entertainment and educational services 
featuring electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content, and 
related information via computer and 
communications networks; entertainment and 
educational services; digital video, audio and 
multimedia entertainment publishing services; online 
digital publishing services; entertainment services, 
namely, conducting contests; all inlcuded in class 41.

שירותי חינוך למתן מדיה או מידע אלקטרוני דרך האינטרנט או
רשתות תקשורת אחרות; שירותי בידור, דהיינו, מתן תוכן
מולטימדיה או מידע דרך האינטרנט ו/או רשתות תקשורת
אחרות; שירותי בידור; שירותי חינוך; שירותי בידור וחינוך
המאופיינים ע"י מדיה אלקטרונית, תוכן מולטימדיה, וידיאו,
סרטים, תמונות, דמויות, טקסטים, תצלומים, משחקים, תוכן
המופעל ע"י המשתמש, תוכן שמע (אודיאו), ומידע נוסף

בהקשרים אלו דרך מחשב ורשתות תקשורת; שירותי בידור
וחינוך; שירותים דיגיטאליים של הוצאה לאור עבור וידיאו,
אודיאו ובידור מולטימדיה; שירותים דיגיטאליים מקוונים של

הוצאה לאור; שירותי בידור, דהיינו, הנחיית תחרויות; הכל נכלל
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 215955 מספר סימן

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

י"ד אדר תש"ע - 62428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Broadcasting services, namely, uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; 
broadcasting services; webcasting services; 
providing a video sharing portal; electronic 
communication services; transmission of messages, 
data and content via the Internet and other computer 
and communications networks; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers 
for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users; transmission of 
electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via 
the Internet and other computer and communications 
networks; providing online community forums for 
users to post, search, watch, share, critique, rate, 
and comment on, videos, and other multimedia 
content; providing digital program distribution of 
audio and video broadcasts over a global computer 
network; providing a video sharing portal for 
entertainment and education purposes; all inlcuded in 
class 38.

שירותי שידור, דהיינו, העלה, רישום, הראה, הצגה, סימון,
בלוג, שיתוף או כל דרך אחרת לספק מדיה אלקטרונית או מידע

דרך האינטרנט או רשת תקשורת אחרת; שירותי שידור;
שירותי שידור אירוע דרך האינטרנט; מתן פורטל לשיתוף קבצי
וידיאו; שירותי תקשורת אלקטרונית; העברת הודעות, מידע
ותוכן דרך האינטרנט ורשתות תקשורת ומחשב אחרים; מתן
פורומים מקוונים, חדרי צ'ט, יומנים, בלוגים, שרתי רשימות

לצורך העברת הודעות, הערות ותוכן מולטימדיה בין
משתמשים; העברת מדיה אלקטרונית, תוכן מולטימדיה, קבצי
וידיאו, סרטים, תמונות,  טקסטים, תצלומים, משחקים, תוכן
המופעל ע"י משתמש, תוכן שמיעתי, ומידע דרך האינטרנט
ורשתות מחשב ותקשורת אחרים; מתן פורומים קהילתיים
מקוונים עבור משתמשים כדי שיוכלו לרשום, לחפש, לראות,
לשתף, לבקר, לדרג, ולהעיר הערה על, קבצי וידיאו, ותוכן
מולטימדיה אחר; מתן תפוצת תוכנות דיגיטאליות של שידורי
שמע ווידיאו דרך רשת מחשב גלובאלית; מתן פורטל לשיתוף

קבצי וידיאו לצורכי בידור וחינוך; הכל נכלל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

YOUTUBE

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215957 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 62528/02/2010



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

י"ד אדר תש"ע - 62628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Education services for providing electronic media or 
information over the Internet or other 
communications network; entertainment services, 
namely, providing multimedia content or information 
over the Internet and (or) other communications 
network; entertainment services; educational 
services; entertainment and educational services 
featuring electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content, and 
related information via computer and 
communications networks; entertainment and 
educational services; digital video, audio and 
multimedia entertainment publishing services; online 
digital publishing services; entertainment services, 
namely, conducting contestsl; all inlcuded in class 41.

שירותי חינוך למתן מדיה או מידע אלקטרוני דרך האינטרנט או
רשתות תקשורת אחרות; שירותי בידור, דהיינו, מתן תוכן
מולטימדיה או מידע דרך האינטרנט ו/או רשתות תקשורת
אחרות; שירותי בידור; שירותי חינוך; שירותי בידור וחינוך
המאופיינים ע"י מדיה אלקטרונית, תוכן מולטימדיה, וידיאו,
סרטים, תמונות, דמויות, טקסטים, תצלומים, משחקים, תוכן
המופעל ע"י המשתמש, תוכן שמע (אודיאו), ומידע נוסף

בהקשרים אלו דרך מחשב ורשתות תקשורת; שירותי בידור
וחינוך; שירותים דיגיטאליים של הוצאה לאור עבור וידיאו,
אודיאו ובידור מולטימדיה; שירותים דיגיטאליים מקוונים של

הוצאה לאור; שירותי בידור, דהיינו, הנחיית תחרויות; הכל נכלל
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

YOUTUBE

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215958 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 62728/02/2010



Owners

Name: HAAS AUTOMATION INC.

Address: Oxnard, California, U.S.A.

Identification No.: 69654

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Distributorship in the field of CNC machines; included 
in class 35.

שירותי שיווק בתחום של מכונות CNC; הכלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215968 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 62828/02/2010



Owners

Name: HAAS AUTOMATION INC.

Address: Oxnard, California, U.S.A.

Identification No.: 69654

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Repair, service and installation of CNC machines; 
included in class 37.

תיקון, שירות והתקנה של מכונות CNC; הכלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215969 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 62928/02/2010



Owners

Name: HAAS AUTOMATION INC.

Address: Oxnard, California, U.S.A.

Identification No.: 69654

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Machine tools, namely, vertical drilling and milling 
machines, horizontal drilling and milling machines, 
lathes, indexers, rotary tables, vertical machining 
centers, routers, mold making machines, pallet 
changers, all equipped  with computerized numerical 
controls; all included in class 7.

כלי מכונות, דהיינו מכונות קדיחה וכרסום מאונכות, מכונות
קדיחה וכרסום אפקיות, מחרטות, שולחנות סובבים, מרכזי
מכונות אנכיים, התקני ניתוב, מכונות הכנת תבנית, מחליפי

דרגש, כולם מצויידים עם בקרי מספר ממוחשבים; כולם כלולים
בסוג 7.                 .

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215970 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63028/02/2010



Owners

Name: HAAS AUTOMATION INC.

Address: Oxnard, California, U.S.A.

Identification No.: 69654

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Distributorship in the field of CNC machines; included 
in class 35.

שירותי שיווק בתחום של מכונות CNC; הכלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215971 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63128/02/2010



Owners

Name: HAAS AUTOMATION INC.

Address: Oxnard, California, U.S.A.

Identification No.: 69654

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Repair, service and installation of CNC machines; 
included in class 37.

תיקון, שירות והתקנה של מכונות CNC; הכלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215972 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63228/02/2010



Owners

Name: HAAS AUTOMATION INC.

Address: Oxnard, California, U.S.A.

Identification No.: 69654

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Distributorship in the field of CNC machines; included 
in class 35.

שירותי שיווק בתחום של מכונות CNC; הכלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

HAAS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215974 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63328/02/2010



Owners

Name: HAAS AUTOMATION INC.

Address: Oxnard, California, U.S.A.

Identification No.: 69654

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Repair, service and installation of CNC machines; 
included in class 37.

תיקון, שירות והתקנה של מכונות CNC; הכלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

HAAS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215975 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63428/02/2010



Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Leather and imitation 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;

כולם כלולים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215978 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63528/02/2010



Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUSSARDI

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215979 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63628/02/2010



Owners

Name: BAYER SCHERING PHARMA AG

Address: Corporate Trademark Center, Berlin, Germany

Identification No.: 2729

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים הורמונליים; כולם כלולים
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MICROLUT

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215982 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63728/02/2010



Owners

Name: TELSTRA CORPORATION LIMITED

Address: Melbourne, Victoria, Australia

Identification No.: 51583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Telecommunications and communications 
equipment, apparatus and systems; telephone cards, 
debit and credit cards, machine readable apparatus, 
such as telephone and calling cards, and apparatus 
which include integrated circuits, magnetic strips and 
memory chips; telephone equipment, apparatus and 
systems; facsimile equipment, apparatus and 
systems; computer equipment, apparatus and 
system; computer hardware; computer software; 
computer peripheral devices; modems; transmission, 
receiving and storage equipment, apparatus and 
systems; publications in electronic form supplied on-
line from databases or from facilities provided on the 
Internet (including web sites); publications in 
electronic format; apparatus and instruments for 
recording transmission, reception, processing, 
retrieval, reproduction, manipulation, analysis, 
display and print-out of sound, image and/or data; 
CD-ROMs; discs and tapes; video and audio 
equipment, apparatus and systems; all associated 
parts, accessories and fittings in this class; all 
included in class 9.

ציוד, התקנים ומערכות טלוקומוניקציה ותקשורת; כרטיסי
טלפון, כרטיסי חיוב ואשראי, התקני קריאת מכונה, כגון כרטיסי
טלפון וחיוג, והתקנים אשר כוללים מעגלים סוכמים, רצועות
מגנטיות ושבבי זיכרון; ציוד, התקנים ומערכות טלפון; ציוד

התקנים ומערכות פקסימיליה; ציוד, התקנים ומערכות מחשב;
חומרות מחשב; תוכנות מחשב; מתקני מחשב היקפיים;
מודמים; ציוד, התקנים ומערכות שידור, קליטה ואחסון;

פרסומים בצורה אלקטרונית המוענקים בזמן אמיתי ממאגרי
מידע או ממתקנים הניתנים באינטרנט (הכוללים אתרים);

פרסומים בעיצוב אלקטרוני; התקנים ומכשירים עבור הקלטה,
העברה, קליטה, עיבוד, איחזור, שיחזור, טיפול, אבחון, הצגה
;CD-ROM והדפסה של קול, דמויות ו/או נתונים; תקליטורי
דיסקים וסרטים; ציוד, התקנים ומערכות וידאו ואודיו; כל

החלקים, האביזרים והמתאמים הקשורים עימם הכלולים בסוג
זה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

TELSTRA

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215983 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63828/02/2010



Telecommunications and communications 
equipment, apparatus and systems; telephone cards, 
debit and credit cards, machine readable apparatus, 
such as telephone and calling cards, and apparatus 
which include integrated circuits, magnetic strips and 
memory chips; telephone equipment, apparatus and 
systems; facsimile equipment, apparatus and 
systems; computer equipment, apparatus and 
system; computer hardware; computer software; 
computer peripheral devices; modems; transmission, 
receiving and storage equipment, apparatus and 
systems; publications in electronic form supplied on-
line from databases or from facilities provided on the 
Internet (including web sites); publications in 
electronic format; apparatus and instruments for 
recording transmission, reception, processing, 
retrieval, reproduction, manipulation, analysis, 
display and print-out of sound, image and/or data; 
CD-ROMs; discs and tapes; video and audio 
equipment, apparatus and systems; all associated 
parts, accessories and fittings in this class; all 
included in class 9.

ציוד, התקנים ומערכות טלוקומוניקציה ותקשורת; כרטיסי
טלפון, כרטיסי חיוב ואשראי, התקני קריאת מכונה, כגון כרטיסי
טלפון וחיוג, והתקנים אשר כוללים מעגלים סוכמים, רצועות
מגנטיות ושבבי זיכרון; ציוד, התקנים ומערכות טלפון; ציוד

התקנים ומערכות פקסימיליה; ציוד, התקנים ומערכות מחשב;
חומרות מחשב; תוכנות מחשב; מתקני מחשב היקפיים;
מודמים; ציוד, התקנים ומערכות שידור, קליטה ואחסון;

פרסומים בצורה אלקטרונית המוענקים בזמן אמיתי ממאגרי
מידע או ממתקנים הניתנים באינטרנט (הכוללים אתרים);

פרסומים בעיצוב אלקטרוני; התקנים ומכשירים עבור הקלטה,
העברה, קליטה, עיבוד, איחזור, שיחזור, טיפול, אבחון, הצגה
;CD-ROM והדפסה של קול, דמויות ו/או נתונים; תקליטורי
דיסקים וסרטים; ציוד, התקנים ומערכות וידאו ואודיו; כל

החלקים, האביזרים והמתאמים הקשורים עימם הכלולים בסוג
זה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215985 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 63928/02/2010



Owners

Name: TELSTRA CORPORATION LIMITED

Address: Melbourne, Victoria, Australia

Identification No.: 51583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

י"ד אדר תש"ע - 64028/02/2010



Telecommunications and communications 
equipment, apparatus and systems; telephone cards, 
debit and credit cards, machine readable apparatus, 
such as telephone and calling cards, and apparatus 
which include integrated circuits, magnetic strips and 
memory chips; telephone equipment, apparatus and 
systems; facsimile equipment, apparatus and 
systems; computer equipment, apparatus and 
system; computer hardware; computer software; 
computer peripheral devices; modems; transmission, 
receiving and storage equipment, apparatus and 
systems; publications in electronic form supplied on-
line from databases or from facilities provided on the 
Internet (including web sites); publications in 
electronic format; apparatus and instruments for 
recording transmission, reception, processing, 
retrieval, reproduction, manipulation, analysis, 
display and print-out of sound, image and/or data; 
CD-ROMs; discs and tapes; video and audio 
equipment, apparatus and systems; all associated 
parts, accessories and fittings in this class; all 
included in class 9.

ציוד, התקנים ומערכות טלוקומוניקציה ותקשורת; כרטיסי
טלפון, כרטיסי חיוב ואשראי, התקני קריאת מכונה, כגון כרטיסי
טלפון וחיוג, והתקנים אשר כוללים מעגלים סוכמים, רצועות
מגנטיות ושבבי זיכרון; ציוד, התקנים ומערכות טלפון; ציוד

התקנים ומערכות פקסימיליה; ציוד, התקנים ומערכות מחשב;
חומרות מחשב; תוכנות מחשב; מתקני מחשב היקפיים;
מודמים; ציוד, התקנים ומערכות שידור, קליטה ואחסון;

פרסומים בצורה אלקטרונית המוענקים בזמן אמיתי ממאגרי
מידע או ממתקנים הניתנים באינטרנט (הכוללים אתרים);

פרסומים בעיצוב אלקטרוני; התקנים ומכשירים עבור הקלטה,
העברה, קליטה, עיבוד, איחזור, שיחזור, טיפול, אבחון, הצגה
;CD-ROM והדפסה של קול, דמויות ו/או נתונים; תקליטורי
דיסקים וסרטים; ציוד, התקנים ומערכות וידאו ואודיו; כל

החלקים, האביזרים והמתאמים הקשורים עימם הכלולים בסוג
זה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215987 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 64128/02/2010



Owners

Name: TELSTRA CORPORATION LIMITED

Address: Melbourne, Victoria, Australia

Identification No.: 51583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

י"ד אדר תש"ע - 64228/02/2010



Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 3950 North Fourth Street  , San Jose, 
California, 95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Machines for manufacturing semiconductors and 
parts for such machines; all included in class 7.

מכונות עבור יצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

ALTUS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215991 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 64328/02/2010



Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 3950 North Fourth Street  , San Jose, 
California, 95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Machines for manufacturing semiconductors and 
parts for such machines; all included in class 7.

מכונות עבור יצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

SMARTDOSE

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215993 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 64428/02/2010



Owners

Name: TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69656

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Medical test kits for monitoring blood glucose levels; 
included in class 10.

ערכת בדיקה רפואית להשגחת כמות גלוקוזה בדם; הכלולות
בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

GLYCOMARK

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215995 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 64528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: AB STUMBRAS

Address: Kaunas, Lithuania

Identification No.: 61054

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

Alcoholic beverages (except beers); all included  in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216014 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 64628/02/2010



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

Precious metals and its alloy and goods made of 
precious metals or coated with it, that arent incldued 
in other categories; jewelry, watches, clocks and 
chronometric instruments.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשוים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,

אבנים יקרות, שעונים ומכשירים כרונומטריים.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216015 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 64728/02/2010



Republic of Korea , 08/09/2008 קוריאה , 08/09/2008

Priority Date דין קדימה

Metalworking machines, cutting machines for 
metalworking, diamond-pointed metal-cutting tools, 
stone-working machines, electric-powered industrial 
diamond tools for metalworking and stone-working, 
electric-powered industrial diamond saws for 
metalworking and stone-working, electric-powered 
industrial diamond saw blades for metalworking and 
stone-working, electric powered industrial diamond 
cutters for metalworking and stone-working, electric 
powered industrial diamond grinding plates for 
metalworking and stone-working, electric-powered 
industrial diamond wheels for metalworking and 
stone-working, electric-powered industrial cubic 
boron nitride tools for metalworking and stone-
working, electric-powered industrial cubic boron 
nitride saws for metalworking and stone-working, 
electric-powered industrial cubic boron nitride saw 
blades for metalworking and stone-working, electric-
powered industrial cubic boron nitride cutters for 
metalworking and stone-working, electric powered 
industrial cubic boron nitride wheels for metalworking 
and stone-working, electric powered industrial 
diamond tools for grinding and cutting concrete 
structures, aggregate crushers, ore treating 
machines, woodworking machines, circular saws, 
saw blades as parts of machines; all included in class 
7.

מכונות עבודת מתכת, מכונות חיתוך עבור עבודת מתכת, כלי
חיתוך מתכת מוכווני יהלום, מכונות עבודת אבן, כלי יהלום

תעשייתי מופעלי חשמל עבור עבודת מתכת ועבודת אבן, מסורי
יהלום תעשייתי מופעלי חשמל עבור עבודת מתכת ועבודת אבן,
להבי מסור יהלום תעשייתי מופעלי חשמל עבור עבודת מתכת
ועבודת אבן, התקני חיתוך יהלום תעשייתי מופעלי חשמל עבור
עבודת מתכת ועבודת אבן, לוחות השחזה יהלום תעשייתי
מופעלי חשמל עבור עבודת מתכת ועבודת אבן, גלגלי יהלום
תעשייתי מופעלי חשמל עבור עבודת מתכת ועבודת אבן, כלי
ניטריד בור קובייתי תעשייתי מופעלי חשמל עבור עבודת מתכת
ועבודת אבן, מסורי ניטריד בור קובייתי תעשייתי מופעלי חשמל

עבור עבודת מתכת ועבודת אבן, להבי מסור ניטריד בור
קובייתי תעשייתי מופעלי חשמל עבור עבודת מתכת ועבודת
אבן, התקני חיתוך ניטריד בור קובייתי תעשייתי עבור עבודת

מתכת ועבודת אבן, לוחות השחזה ניטריד בור קובייתי
תעשייתי מופעלי חשמל עבור עבודת מתכת ועבודת אבן, גלגלי
ניטריד בור קובייתי תעשייתי מופעלי חשמל עבור עבודת מתכת
ועבודת אבן, כלי יהלום תעשייתי מופעלי חשמל עבור טחינה
וחיתוך של מבני בטון, התקני מעיכת חומר, מכונות טיפול
במחצב, מכונות עבודת עץ, מסורים סובבים, להבי מסור

כחלקים של מכונות; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216017 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 64828/02/2010



Owners

Name: EHWA DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.

Address: Osan-Si, Kyongki-Do, Republic of Korea

Identification No.: 62135

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

י"ד אדר תש"ע - 64928/02/2010



U.S.A. , 24/04/2008 ארה"ב , 24/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Compuware Corporation

Address: 1 Campus Martius  , Detroit, Michigan, 48226, 
U.S.A.

Identification No.: 40436

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

Computer software; computer software for the 
design, development, management, performance of 
information technology systems, platforms and 
applications, all in class 9.

תוכנות מחשב; תוכנות מחשב לעיצוב, פיתוח, ניהול, ביצועים
של מערכות טכנולוגיית מידע, פלטפורמות וישומים, הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216023 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 65028/02/2010



U.S.A. , 24/04/2008 ארה"ב , 24/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Compuware Corporation

Address: 1 Campus Martius  , Detroit, Michigan, 48226, 
U.S.A.

Identification No.: 40436

(Michigan 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

Information technology services for identity and 
access management, portal and collaboration 
functionality, and business to business messaging; 
business and business management consulting 
services in the field of information technology; all 
included in class 35.

שירותי טכנולוגיית מידע לזיהוי וניהול גישה, פונקציונלים של
פורטלים ושיתוף פעולה, שליחת מסרים מעסק לעסק; שירותי
ייעוץ לניהול עסק ושירותי ייעוץ לעסק בתחום טכנולוגיית

המידע; הנכללים כולם בסגו 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216024 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 65128/02/2010



U.S.A. , 24/04/2008 ארה"ב , 24/04/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Information technology services for technology 
staffing, application development, quality assurance, 
project management and application maintenance; 
industrial analysis and research services in the fields 
of computing and information technology; computer 
software consulting services; technical support 
services; design, development, customization and 
implementation of computer software for others; 
design, development, customization, integration and 
implementation of computer networks for others; 
providing network services for others, namely, 
messaging and integration services, portal and 
collaboration services, identity management services, 
web-enablement services, data systems, security, 
migration and modernization services, and software 
application implementation services; all included in 
class 42.

שירותי טכנולוגיית מידע עבור גיוס עובדים בתחום הטכנולוגיה,
פיתוח ישומים, בדיקות איכות, ניהול פרוייקטים ותחזוקת
יישומים; שירותי מחקר וניתוח תעשייתי בתחום המיחשוב

וטכנולוגיית המידע; שירותי ייעוץ בנושא תוכנות מחשב; שירותי
תמיכה טכנית; עיצוב, פיתוח, התאמה אישית ובנייה של תוכנות
מחשב עבור אחרים; עיצוב, פיתוח, התאמה אישית, אינטגרציה
ובנייה של רשתות מחשבים עבור אחרים; אספקת שירותי רשת
לאחרים, דהיינו, שירותי שליחת מסרים ואינטגרציה, שירותי
פורטל ושיתוף פעולה, שירותי ניהול זיהוי ברשת, שירותים
להעברת יישומי מחשב קיימים ליישומים בדפדפן אינטרנט,
מערכות מידע, אבטחה, שירותי העברה מפלטפורמה אחת

לאחרת ומודרניזציה, שירותי תוכנת יישום אפליקציות, הנכללים
כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216025 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 65228/02/2010



Owners

Name: Compuware Corporation

Address: 1 Campus Martius  , Detroit, Michigan, 48226, 
U.S.A.

Identification No.: 40436

(Michigan 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

י"ד אדר תש"ע - 65328/02/2010



Ownersבעלים

Name: Mega Retail Ltd. שם: מגה קמעונאות בע"מ

Address: כתובת : העמל 2, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 520036187מספר זיהוי: 520036187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blue Square Israel Ltd.

Address: Legal Department 2 Amal Street, Rosh Haayin, 
48092, Israel

שם: רבוע כחול-ישראל בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב עמל 2, ראש העין, 48092,
ישראל

Commercial serivces and retail, advertising and 
management; alll included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

מגה בול

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216026 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 65428/02/2010



Ownersבעלים

Name: Mega Retail Ltd. שם: מגה קמעונאות בע"מ

Address: כתובת : העמל 2, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 520036187מספר זיהוי: 520036187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blue Square Israel Ltd.

Address: Legal Department 2 Amal Street, Rosh Haayin, 
48092, Israel

שם: רבוע כחול-ישראל בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב עמל 2, ראש העין, 48092,
ישראל

Commercial serivces and retail, advertising and 
management; alll included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216027 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 65528/02/2010



Ownersבעלים

Name: Mega Retail Ltd. שם: מגה קמעונאות בע"מ

Address: כתובת : העמל 2, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 520036187מספר זיהוי: 520036187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blue Square Israel Ltd.

Address: Legal Department 2 Amal Street, Rosh Haayin, 
48092, Israel

שם: רבוע כחול-ישראל בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב עמל 2, ראש העין, 48092,
ישראל

Commercial serivces and retail, advertising and 
management; alll included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216033 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 65628/02/2010



Ownersבעלים

Name: Mega Retail Ltd. שם: מגה קמעונאות בע"מ

Address: כתובת : העמל 2, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 520036187מספר זיהוי: 520036187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blue Square Israel Ltd.

Address: Legal Department 2 Amal Street, Rosh Haayin, 
48092, Israel

שם: רבוע כחול-ישראל בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב עמל 2, ראש העין, 48092,
ישראל

Commercial serivces and retail, advertising and 
management; alll included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216034 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 65728/02/2010



Ownersבעלים

Name: GOLAN HEIGHTS WINERY LTD. שם: יקבי רמת הגולן בע"מ

Address: P.O.B. 183, Katzrin, 12900, Israel כתובת : ת.ד.183, קצרין, 12900, ישראל

Identification No.: 510942840מספר זיהוי: 510942840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Willi Itzhaki, Adv.

Address: 7 Jabotinsky St.  , Ramat Gan, 52520, Israel

שם: וילי יצחקי, עו"ד

כתובת : רח' זבוטינסקי 7  , רמת גן, 52520, ישראל

Wine; included in class 33. יין; הנכלל בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216036 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 65828/02/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(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

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; all included in class 24.

מוצרי טקסטיל ומוצרים העשויים מטקסטיל, שאינם כלולים
בסוגים אחרים; כולם כלולים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

SURROUND

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216039 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 65928/02/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

SURROUND

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216040 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66028/02/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(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

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; all included in class 24.

מוצרי טקסטיל ומוצרים העשויים מטקסטיל, שאינם כלולים
בסוגים אחרים; כולם כלולים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216041 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66128/02/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216042 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66228/02/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(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

Printed camouflage pattern; included in class 16. תבנית הסוואה מודפסת; הכלולה בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216043 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66328/02/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(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

Textile and textile laminates included in this class; all 
included in class 24.

מוצרי טקסטיל ומוצרים שכבתיים מטקסטיל הכלולים בסוג זה;
כולם כלולים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216044 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66428/02/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(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

Clothing, footwear, headgear, gloves; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש, כפפות; כולם כלולים
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216045 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66528/02/2010



Owners

Name: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD.

Address: Shandong Province, China

Identification No.: 69669

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Loaders, backhoe loaders, wheel loaders, rollers, 
road rollers, bulldozers, graders, cranes, lifts, 
handling apparatus for loading and unloading, 
hoppers (mechanical discharging), excavators, road-
making machines; all included in class 7.

מכונות העמסה, התקני העמסה בעלי מחפר, התקני העמסה
בעלי גלגל, התקני גלגלת, מכבשים, דחפורים, מכונות מיון,

עגורנים, מעליות, התקני תליה עבור העמסה ופריקה, התקנים
מכאניים (פריקה מכאנית), מחפרים, מכונות לסלילת כביש;

כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216046 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66628/02/2010



Owners

Name: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD.

Address: Shandong Province, China

Identification No.: 69669

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Land vehicles, tipping apparatus, tailboard lifts (parts 
of land vehicles), fork lift trucks; all included in class 
12.

כלי רכב יבשתיים, התקני רכיבה, התקני הרמה אחוריים
(חלקים  של כלי רכב יבתשיים), משאיות בעלות התקני מלגזה;

כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216047 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66728/02/2010



Owners

Name: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD.

Address: Shandong Province, China

Identification No.: 69669

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Retail services and wholesale, in particular in respect 
of vehicles, engines and motors and machines, as 
well as of parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods, and of tools and workshop 
equipment, and of merchandise products; 
advertising, organization or promotional programs, 
office functions, business administration, business 
management and business management advisory 
services, statistics, in particular relating to the design, 
development, manufacture, sale, distribution, repair 
or maintenance of vehicles, engines and motors and 
machines, and of parts, fittings and accessories for 
the aforesaid goods; all included in class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות, במיוחד לכלי רכב, התקני הנעה
ומנועים ומכונות, וכן של חלקים, מתאמים ואביזרים עבור
מוצרים כאמור, ושל כלים וציוד סדנאות עבודה, ושל מוצרי
סחורות; פרסום, ארגון של תוכניות קידום מכירות, תפקודי

משרד, אדמנסטרציה עסקית, ניהול עסקי ושירותי ייעוץ ניהול
עסקי, סטטיסטיקות, במיוחד המתייחסות לתכנון, פיתוח, יצור,
מכירה, הפצה, תיקון או אחזקה של כלי רכב, התקני הנעה

ומנועים ומכונות, ושל חלקים, מתאמים ואביזרים עבור הנזכרים
לעיל; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216048 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66828/02/2010



Owners

Name: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD.

Address: Shandong Province, China

Identification No.: 69669

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Construction, rental of construction equipment, road 
paving, rental of cranes  (construction equipment), 
rental of bulldozers, rental of excavators, 
maintenance and repair of vehicles; all included in 
class 37.

שירותי בניה, השכרה של ציודי בניה, ריצוף כביש, השכרה של
עגורנים (ציוד בניה), השכרה של דחפורים, השכרה של

מחפרים, אחזקה ותיקון של כלי רכב; כולם כלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216049 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 66928/02/2010



Owners

Name: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD.

Address: Shandong Province, China

Identification No.: 69669

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Loaders, backhoe loaders, wheel loaders, rollers, 
road rollers, bulldozers, graders, cranes, lifts, 
handling apparatus for loading and unloading, 
hoppers (mechanical discharging), excavators, road-
making machines; all included in class 7.

מכונות העמסה, התקני העמסה בעלי מחפר, התקני העמסה
בעלי גלגל, התקני גלגלת, מכבשים, דחפורים, מכונות מיון,

עגורנים, מעליות, התקני תליה עבור העמסה ופריקה, התקנים
מכאניים (פריקה מכאנית), מחפרים, מכונות לסלילת כביש;

כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216050 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67028/02/2010



Owners

Name: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD.

Address: Shandong Province, China

Identification No.: 69669

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Land vehicles, tipping apparatus, tailboard lifts (parts 
of land vehicles), fork lift trucks; all included in class 
12.

כלי רכב יבשתיים, התקני רכיבה, התקני הרמה אחוריים
(חלקים  של כלי רכב יבתשיים), משאיות בעלות התקני מלגזה;

כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216051 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67128/02/2010



Owners

Name: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD.

Address: Shandong Province, China

Identification No.: 69669

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Retail services and wholesale, in particular in respect 
of vehicles, engines and motors and machines, as 
well as of parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods, and of tools and workshop 
equipment, and of merchandise products; 
advertising, organization or promotional programs, 
office functions, business administration, business 
management and business management advisory 
services, statistics, in particular relating to the design, 
development, manufacture, sale, distribution, repair 
or maintenance of vehicles, engines and motors and 
machines, and of parts, fittings and accessories for 
the aforesaid goods; all included in class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות, במיוחד לכלי רכב, התקני הנעה
ומנועים ומכונות, וכן של חלקים, מתאמים ואביזרים עבור
מוצרים כאמור, ושל כלים וציוד סדנאות עבודה, ושל מוצרי
סחורות; פרסום, ארגון של תוכניות קידום מכירות, תפקודי

משרד, אדמנסטרציה עסקית, ניהול עסקי ושירותי ייעוץ ניהול
עסקי, סטטיסטיקות, במיוחד המתייחסות לתכנון, פיתוח, יצור,
מכירה, הפצה, תיקון או אחזקה של כלי רכב, התקני הנעה

ומנועים ומכונות, ושל חלקים, מתאמים ואביזרים עבור הנזכרים
לעיל; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216052 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67228/02/2010



Owners

Name: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD.

Address: Shandong Province, China

Identification No.: 69669

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Construction, rental of construction equipment, road 
paving, rental of cranes  (construction equipment), 
rental of bulldozers, rental of excavators, 
maintenance and repair of vehicles; all included in 
class 37.

שירותי בניה, השכרה של ציודי בניה, ריצוף כביש, השכרה של
עגורנים (ציוד בניה), השכרה של דחפורים, השכרה של

מחפרים, אחזקה ותיקון של כלי רכב; כולם כלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216053 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67328/02/2010



Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 3950 North Fourth Street  , San Jose, 
California, 95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Machines for manufacturing semiconductors and 
parts for such machines; all included in class 7.

מכונות עבור יצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

SMARTSOAK

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216054 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Sandra Jaffe, Doing Business As Preservation 
Hall

Address: New Orleans, Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 69671

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

Phonograph records, prerecorded compact discs and 
audio tapes featuring jazz music; all included in class 
9.

תקליטים, תקליטורים מוקלטים מראש וקלטות שמע כוללים
מוסיקת ג'אז; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216062 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67528/02/2010



Owners

Name: Philip Maitland-Kraft

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 69673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Sparkling vodka; included in class 33. וודקה תוססת (מוגזת); הנכללת בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216068 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67628/02/2010



U.S.A. , 30/04/2008 ארה"ב , 30/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Lux Biosciences, Inc.

Address: 3 Second Street  , New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69411

(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

Pharmaceutical preparation for the treatment of 
ophthalmic diseases in class 5.

תכשירים רפואיים לטיפול במחלות עיניים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

LUCIERA

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216069 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67728/02/2010



U.S.A. , 30/04/2008 ארה"ב , 30/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Lux Biosciences, Inc.

Address: 3 Second Street  , New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69411

(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

Implant devices for release of pharmaceuticals in 
class 10.

התקנים מושתלים לשחרור תרופות בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

LUMITECT

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216070 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67828/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Dentifrices, non-medicated mouthwashes, dental 
polish, tooth powder; all included in class 3.

משחות שיניים, שטיפות פה לא רפואיות, הברקה לשיניים,
אבקה לשיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216071 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 67928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Toothbrushes, utensils and articles for cleaning and 
the care of teeth, tongues and gums; toothpicks, 
toothbrush and toothpick holders, none being of 
precious metals, dental floss, toilet utensils; all 
included in class 21.

מברשות שיניים, עזרים ופריטים לניקוי ולטיפוח השיניים,
לשונות וחניכיים; קיסמי שיניים, מחזיקי מברשות שיניים
וקיסמים, לא עשויים ממתכות יקרות, חוט דנטלי, עזרי

שירותים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216072 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68028/02/2010



U.S.A. , 01/05/2008 ארה"ב , 01/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: QUALCOMM INCORPORATED

Address: San Diego, California, U.S.A.

Identification No.: 24526

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Designing and developing computer game software 
and video game software for use with computers, 
video game program systems, wireless 
communication devices, and computer networks; all 
included in class 42.

עיצוב ופיתוח תוכנת משחק מחשב ותוכנת משחק וידאו
לשימוש עם מחשבים, מערכת תוכניות משחקי וידאו, התקני
תקשורת אלחוטית ורשתות מחשב; הכל כלול בסוג  42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

SPEQG

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216074 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68128/02/2010



Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו תכשירים הורמונליים; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

FLEXYAZ

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216092 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68228/02/2010



Owners

Name: Solgar, Inc.

Address: 2100 Smithtown Ave  , (Delaware Corporation) 
Ronkonkoma, New York, 11779, U.S.A.

Identification No.: 69679

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Vitamins, minerals, and nutritional supplements; all 
included in class 5.

ויטמינים, מינרלים ותוספים תזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

KANGAVITES

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216093 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Nippon Mining Holdings, Inc.

Address: Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 69680

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Industrial chemicals; Chemical reagents, other than 
for medical or veterinary purposes; Copper sulphate; 
Plating solution; all included in class 1.

כימיקלים תעשיתיים; מגיבים כימיים, שלא למטרות רפואיות או
ווטרינריות; נחושת גופרתית; תמיסת ציפוי; הנכללים כולם בסוג

.1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216094 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Nippon Mining Holdings, Inc.

Address: Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 69680

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Common metals, unwrought or semi-wrought; Foils 
of common metal; Alloys of common metal; Stainless 
steel; Common metals in powder form; Common 
metals for use as sputtering targets; all included in 
class 6.

מתכות נפוצות, לא מעובדות או מעובדות למחצה; רדידים של
מתכות נפוצות; סגסוגות של מתכת נפוצה; פלדת אל-חלד;
מתכות נפוצות בצורת אבקה; מתכות נפוצות לשימוש מטרות

התזה; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216095 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68528/02/2010



Owners

Name: Sirsi Corporation

Address: West Dynix Drive 400, Provo, Utah, 84604, 
U.S.A.

Identification No.: 69681

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Computer software for automated library 
management and information retrieval, research, 
indexing, and information management; all included 
in class 9.

תוכנות מחשב לניהול ספרייה ממוכנת ואחזור מידע, מחקר,
מפתוח, וניהול מידע; הנכללים כולם בסוג 9 .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SIRSIDYNIX SYMPHONY

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216097 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68628/02/2010



Owners

Name: Pokonobe Associates

Address: P.O.B. 1633, Ross, California, U.S.A.

Identification No.: 69684

(California General Partnership)

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

Games and playthings; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

JENGA

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216103 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68728/02/2010



Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue  , Summit, New Jersey, 
07901, U.S.A.

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Pharmaceutical preparations used to treat cancer 
and immune related diseases; all included in class 5.

תרכיבים פרמצבטיים לטיפול בסרטן ומחלות הקשורות
במערכת החיסונית; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

THALIDOMIDE CELGENE

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216105 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68828/02/2010



Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue  , Summit, New Jersey, 
07901, U.S.A.

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Pharmaceutical preparations used to treat cancer 
and immune related diseases; all included in class 5.

תרכיבים פרמצבטיים לטיפול בסרטן ומחלות הקשורות
במערכת החיסונית; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CELGENE THALIDOMIDE

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216106 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 68928/02/2010



Owners

Name: Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.

Address: 11 W. 42nd St.,  , New York, NY, 10036, U.S.A.

Identification No.: 69686

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Printed publications; magazines; all included in class 
16.

פרסומים מודפסים; מגזינים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

MARTHA STEWART LIVING

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216107 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 69028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road  , St. Paul, 
Minnesota, 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

Adhesives, resins, sealants, cements and epoxy 
glues for repair and maintenance of interior and 
exterior automobile surfaces; adhesives, resins, 
sealants, cements and epoxy glues for repair of 
fiberglass and plastic surfaces; adhesives, resins, 
sealants; all included in class 1.

דבקים, שרפים, חומרי איטום, מלט ודבקי אפוקסי לתיקון
ותחזוקה של משטחי מכוניות פנימיים וחיצוניים; דבקים,
שרפים, חומרי איטום, מלט ודבקי אפוקסי לתיקון משטחי

פיברגלס ופלסטיק; דבקים, שרפים, חומרי איטום; הנכללות כולן
בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

BONDO

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216113 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 69128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road  , St. Paul, 
Minnesota, 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

Paint hardeners, catalysts, lacquers, primers, 
coatings, undercoatings, thinners and glazes; 
coatings for repair of fiberglass and plastic surfaces; 
paints for use in association with interior and exterior 
automobile surfaces; putties for repair of fiberglass; 
all included in class 2.

מקשיחי צבע, זרזים, לכות, פריימרים, ציפויים, ציפויים
תחתיים, מדללים וזיגוגים; ציפויים לתיקון משטחי פיברגלס

ופלסטיק; צבעים לשימוש בהקשר של משטחי מכוניות פנימיים
וחיצוניים; מרקים לתיקון פיברגלס; הנכללות כולן בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

BONDO

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216114 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 69228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road  , St. Paul, 
Minnesota, 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

Sealants for repair and maintenance of interior and 
exterior automobile surfaces; all included in class 17.

חומרי איטום לתיקון ותחזוקה של משטחי מכוניות פנימיים
וחיצוניים; הנכללות כולן בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

BONDO

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216115 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 69328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: RJ Watches S.A

Address: 8, rue Robert-C&eacute  , Geneva, Switzerland

Identification No.: 65938

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith included in this 
class; jewellery, jewels, precious stones; horological 
and chronometric instruments; included in class 14.

מתכות יקרות והסגסוגת שלהן וטובין המצופים או שיש בהם
מתכות יקרות, הכלולים בסוג זה; תכשיטים, אבני חן, אבנים
יקרות; מכשירים אורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216128 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 69428/02/2010



European Community Trade Mark , 
20/10/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 20/10/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216129 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 69528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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

Computer software for a human resources 
management system which provides electronic 
processing and management of job candidate videos 
and data and facilitates the maintenance of and 
access to a searchable proprietary database of job 
candidates for employers over a global computer 
network; database software in the fields of staff 
management, management administration, tracking, 
monitoring, automations and assessment of staffing, 
hiring, recruiting and employee retention processes, 
workforce logistics management and planning and 
decision support; computer readable database of 
information relating to human resources, career, 
employment, recruitment, retention and placement; 
software used to automate and facilitate the 
employee recruiting process, to manage and track 
information regarding job candidates, to provide 
employee assessment and survey tools for 
employers and to manage on-line employee 
applications; computer hardware and computer 
software for database management; computer 
software and hardware to enable searching of data 
and connection to databases and the internet; 
computer software for application and database 
integration; computer software for image processing, 
for document management, for printer management, 
for network transmission and reception, for document 
creation, for database management and for 
document and image processing; electronic database 
recorded on computer media; apparatus, instruments 
and media for recording, reproducing, carrying, 
storing, processing, manipulating, transmitting, 
broadcasting, retrieving and reproducing music, 
sounds, images, text, signals, software, information, 
data and code; sound, video and data recordings; 
cards bearing encoded or magnetic data for 
operating automatic machines or apparatus; 
computer programs stored on data carriers, including 
magnetic data carriers; data carriers for computers 
having software recorded thereon; data storage 
media and devices; pre-recorded data carriers for 
use with computers; programmes for data processing 
apparatus [recorded], included in Class 9.

תוכנת מחשב עבור מערכת ניהול משאבי אנוש המספקת עיבוד
וניהול אלקטרוני של סרטי וידיאו ונתונים של מועמדים למשרות
ומסייעת בתחזוקה וגישה למאגר מידע קנייני של מועמדים
למשרות הניתן לחיפוש עבור מעסיקים באמצעות רשת
מחשבים עולמית; תוכנת מאגרי מידע בתחומי ניהול סגל

עובדים, ניהול הנהלה, מעקב, פקוח, מיכון והערכה של תהליכי
סגל עובדים, העסקת עובדים, גיוס עובדים ושמירת עובדים,
ניהול לוגיסטיקת סגל עובדים ותכנון ותמיכת החלטות; מאגר
מידע הניתן לקריאה ע"י מחשב של מידע הקשור למשאבי

אנוש, קריירה, העסקה, גיוס, שמירה ושיבוץ; תוכנה המשמשת
למיכון ולסיוע בתהליך גיוס עובדים, לניהול ומעקב אחר מידע
לגבי מועמדים למשרות, לאספקת הערכת עובדים וכלים
לסקרים עבור מעסיקים ולניהול בקשות מקוונות מעובדים;

חומרת מחשב ותוכנת מחשב עבור ניהול מאגר מידע; תוכנת
מחשב וחומרת מחשב שמאפשרות חיפוש בנתונים וקישור
למאגרי מידע והאינטרנט; תוכנת מחשב לשילוב יישומים
ומאגרי מידע; תוכנת מחשב עבור עיבוד תמונות, לניהול
מסמכים, לניהול מדפסות, לשידור וקליטה ברשת, יצירת

מסמכים, לניהול מאגרי מידע ולעיבוד מסמכים ותמונות; מאגר
מידע אלקטרוני המוקלט על מדיה של מחשב; התקנים,

מכשירים ומדיה עבור הקלטה, העתקה, נשיאה, אחסון, עיבוד,
מניפולציה, העברה, שידור, שחזור והעתקה של מוסיקה,

צלילים, תמונות, טקסט, אותות, תוכנות, מידע, נתונים וצופן;
הקלטות צליל, וידיאו ונתונים; כרטיסים הנושאים נתונים

מקודדים או מגנטיים להפעלת מכונות או התקנים אוטומטיים;
תוכנת מחשב מאוחסנת על נושאי נתונים, כולל נושאי נתונים
מגנטיים; נושאי נתונים עבור מחשבים עליהם מוקלטות תוכנות;
מדיה והתקנים לאחסון נתונים; נושאי נתונים מוקלטים מראש
לשימוש עם מחשבים; תוכניות עבור התקנים לעיבוד נתונים

(מוקלטות), הנכללים בסוג 9.

י"ד אדר תש"ע - 69628/02/2010



European Community Trade Mark , 
20/10/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 20/10/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; books, brochures and publications; 
instructional and teaching material (except 
apparatus), included in Class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; ספרים, עלונים ופרסומים; חומרי

לימוד והוראה (למעט התקנים), הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216130 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 69728/02/2010



European Community Trade Mark , 
20/10/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 20/10/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216131 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 69828/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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

Human resources consultancy; human resources 
consultation; human resources management; serving 
as a human resources department for others; career 
placement; information services relating to jobs and 
career opportunities; advertising; talent agencies 
[management or employment]; marketing, advertising 
and promotional services; dissemination of 
advertising and promotional materials; dissemination 
of advertising for others via an on-line 
communications network on the internet; advertising 
by transmission of on-line publicity for third parties 
through electronic communications networks; 
promotion, advertising and marketing of on-line 
websites; advice in the field of business management 
and marketing; arranging business introductions; 
assistance, advisory services and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, 
business management and organizational services, 
business organization; business administration and 
consultancy services; business development 
services; business investigations, evaluations, expert 
appraisals, information and research; business 
information services provided online from a global 
computer network, computer database or the 
internet; expert evaluations and reports relating to 
business matters; information services relating to 
jobs and career opportunities; advisory service for 
organizational issues and business administration, 
with and without the help of electronic data bases; 
business management consultancy as well as 
development of processes for the analysis and the 
implementation of strategy plans and management 
projects; development of marketing strategies and 
concepts; preparation of business reports, included in 
Class 35.

יעוץ משאבי אנוש; התייעצות משאבי אנוש; ניהול משאבי אנוש;
שירות כמחלקת משאבי אנוש עבור אחרים; השמה בקריירה;
שירותי מידע הקשורים למשרות והזדמנויות קריירה; פרסום;
סוכנויות כישרונות (ניהול או העסקה); שירותי שיווק, פרסום
וקידום; הפצה של חומרי פרסום וקידום; הפצת פרסום עבור

אחרים באמצעות רשת תקשורת מקוונת באינטרנט; פרסום ע"י
שידור פרסומת מקוון עבור צדדי ג' באמצעות רשתות תקשורת
אלקטרוניות; קידום, פרסום ושיווק של אתרים מקוונים; עצות
בתחום של ניהול עסק ושיווק; ארגון הכרויות עסקיות; סיוע,
שירותי יעוץ והתייעצות לגבי תכנון עסקי, ניתוח עסקי, ניהול

עסקי ושירותים ארגוניים, ארגון עסקי; שירותי ניהול ויעוץ עסקי;
שירותי פיתוח עסקי; חקירות, הערכות, אומדני מומחים, מידע
ומחקר עסקיים; שירותי מידע עסקי המסופקים במקוון מרשת

מחשבים עולמית, מאגר מידע של מחשב או האינטרנט;
הערכות ודוחות מומחים הקשורים לעניינים עסקיים; שירותי
מידע הקשורים למשרות והזדמנויות קריירה; שירות יעוץ עבור
נושאים ארגוניים וניהול עסקי, עם ובלי סיוע של מאגרי מידע
אלקטרוניים; התייעצות ניהול עסקי וכן פיתוח תהליכים לניתוח

ויישום תכניות אסטרטגיה ופרויקטים ניהוליים; פיתוח
אסטרטגיות וקונספטים של שיווק; הכנת דוחות עסקיים,

הנכללים בסוג 35.

י"ד אדר תש"ע - 69928/02/2010



European Community Trade Mark , 
20/10/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 20/10/2008

Priority Date דין קדימה

Telecommunication access, gateway and network 
services; broadcasting and transmission of 
information by electronic means; electronic 
communication services; telecommunication of 
information, including web pages; providing 
telecommunications connections to the Internet or 
databases; electronic mail; delivery of messages and 
data by electronic transmission; providing user 
access to the Internet (service providers); providing 
access to electronic publications and data via 
computer networks and/or telecommunication for the 
downloading and/or processing and/or displaying 
purposes; provision of multi-user access to computer 
networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; electronic mail and mailbox 
services; communication services for access to 
information, text, sound, images and data via 
communication and computer networks; rental of 
telecommunications apparatus, modems and 
apparatus for the transmission of messages; pager 
services; message collection and transmission 
services; provision of access to data or documents 
stored electronically in central files for remote 
consultation; electrical data transmission over a 
global remote data processing network, including the 
internet; providing access to and leasing access time 
to computer databases; transmission of database 
information via telecommunications networks, 
included in Class 38.

שירותי גישה, שער ורשת טלקומוניקציה; שידור והעברה של
מידע באמצעים אלקטרוניים; שירותי תקשורת אלקטרוניים;
טלקומוניקציה של מידע, כולל דפי אינטרנט; אספקת קשרי
טלקומוניקציה לאינטרנט או מאגר מידע; דואר אלקטרוני;

משלוח הודעות ונתונים ע"י העברה אלקטרונית; אספקת גישה
של משתמש לאינטרנט (נותני שירות); אספקת גישה

לפרסומים ונתונים אלקטרוניים באמצעות רשתות מחשבים ו/או
טלקומוניקציה למטרות הורדה ו/או עיבוד ו/או תצוגה; אספקת
גישה עבור משתמשים מרובים לרשתות מחשבים להעברה

והפצה של טווח רחב של מידע; שירותי דואר אלקטרוני ותיבת
דואר אלקטרונית; שירותי תקשורת עבור גישה למידע, טקסט,
צליל, תמונות ונתונים באמצעות רשתות תקשורת ומחשבים;
השכרת התקני טלקומוניקציה, מודמים והתקנים להעברת

הודעות; שירותי זימונית; שירותי איסוף והעברה של הודעות;
אספקת גישה לנתונים או למסמכים המאוחסנים אלקטרונית
בתיקים מרכזיים עבור יעוץ מרחוק; העברה חשמלית של

נתונים על רשת עיבוד נתונים עולמית מרחוק, כולל האינטרנט;
אספקת גישה והשכרת זמן גישה למאגרי מידע של מחשבים;
העברת מידע ממאגר מידע באמצעות רשתות טלקומוניקציה,

הנכללים בסוג 38..

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216132 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 70028/02/2010



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד אדר תש"ע - 70128/02/2010



European Community Trade Mark , 
20/10/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 20/10/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Providing education, training and assessment 
relating thereto, in the field of staffing, recruitment 
and retention, employment, employee retention, 
workforce and talent management, career 
development and resume creation for employers and 
candidates; providing on-line information and news in 
the field of employment training; job training services; 
information relating to education, training, 
entertainment, recreation, sport and publishing; 
consultancy services relating to the education and 
training of management and of personnel; teaching 
and training in business, industry and information 
technology; provision of educational courses, 
lectures and seminars; providing computer-delivered 
educational testing, training and assessment relating 
thereto; career and vocational counselling; training of 
personnel in the areas of recruitment and retention, 
human resources and business management; 
arranging and conducting of business conferences 
and seminars; training in the use of data processing 
equipment and in computer programming; training 
services concerned with the use of computer 
software; training in the field of design, advertising 
and communication technologies; training and 
instructional services relating to telecommunications 
broadcasting, television and radio; development of 
educational materials, included in Class 41.

אספקת חינוך, אימונים והערכה הקשורה להם, בתחום של סגל
עובדים, גיוס ושמירה, העסקה, שמירת עובדים, ניהול כוח
עבודה וכישרונות, פיתוח קריירה ויצירת קורות חיים עבור

מעסיקים ומועמדים; אספקת מידע וחדשות מקוונים בתחום של
אימוני העסקה; שירותי אימונים למשרות; מידע הקשור לחינוך,

אימונים, בידור, פנאי, ספורט והוצאה לאור; שירותי יעוץ
הקשורים לחינוך ואימונים של הנהלה ועובדים; הוראה ואימונים

בטכנולוגיה עסקית, תעשייתית ומידע; אספקת קורסים,
הרצאות וסמינרים חינוכיים; אספקת בחינה ואימונים ע"י מחשב
והערכה הקשורה להם; יעוץ לגבי קריירה וייעוץ מקצועי; אימוני
עובדים בתחומי גיוס ושמירת עובדים, משאבי אנוש וניהול

עסקי; ארגון וביצוע כנסים וסמינרים עסקיים; אימונים בשימוש
בציוד לעיבוד נתונים ובתכנות מחשבים; שירותי אימונים לגבי
השימוש בתוכנות מחשב; אימונים בתחום של טכנולוגיות
עיצוב, פרסום ותקשורת; שירותי אימונים והוראה הקשורים

לשידור טלקומוניקציה, טלוויזיה ורדיו; פיתוח חומרים חינוכיים,
הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216133 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 70228/02/2010



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 70328/02/2010



European Community Trade Mark , 
20/10/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 20/10/2008

Priority Date דין קדימה

Application service provider (ASP) featuring hosting 
of web sites, design, development, customization, 
implementation, operation, management and 
maintenance of websites; computer programming 
and computer systems analysis; providing 
customized database software for others in the fields 
of staff management, management administration, 
tracking, monitoring, automations and assessment of 
staffing, pre-hiring, hiring, post-hire, recruiting and 
employee retention processes, workforce logistics 
management and planning and decision support; 
computer software consulting; designing websites for 
advertising purposes; consultancy services relating to 
the creation, development, maintenance and use of 
webpages; consultancy and advice on computer 
software and hardware; consultancy and advice 
relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, firmware, 
hardware and of data processing systems; creating 
electronically stored web pages for online services, 
especially for pre-hire attraction of candidates in the 
internet; creating, updating, networking and 
installation of computer software; intranet design, 
development and maintenance; research, 
development and project analysis, in particular in the 
field of information technology and other computer-
related technologies; consultancy services relating to 
the creation, development, maintenance and use of 
webpages; database development services; 
providing web-based software solutions for reporting 
and evaluation capabilities with detailed configuration 
options, integrated workflow support and 
individualised customisation, included in Class 42.

ספק שירות יישומים (ASP) כולל אירוח של אתרי אינטרנט,
עיצוב, פיתוח, התאמה, יישום, הפעלה, ניהול ותחזוקה של

אתרי אינטרנט; תכנות מחשב וניתוח מערכות מחשב; אספקת
תוכנות מאגרי מידע מותאמות עבור אחרים בתחומי ניהול סגל
עובדים, ניהול הנהלה, מעקב, פקוח, מיכון והערכה של סגל
עובדים, טרום-העסקה, העסקה, לאחר העסקה, גיוס ותהליכי
שמירת עובדים, ניהול ותכנון לוגיסטיקת סגל עובדים ותמיכת
החלטות; יעוץ בתוכנות מחשב; עיצוב אתרי אינטרנט למטרות
פרסום; שירותי יעוץ הקשורים ליצירה, פיתוח, תחזוקה ושימוש
בדפי אינטרנט; יעוץ ועצות על תוכנות וחומרת מחשב; יעוץ
ועצות הקשורים להערכה, בחירה ויישום תוכנות מחשב,

קושחה, חומרה ומערכות עיבוד נתונים; יצירת דפי אינטרנט
מאוחסנים אלקטרונית עבור שירותים מקוונים, במיוחד למשיכת
מועמדים לפני גיוס באינטרנט; יצירה, שדרוג, רישות והתקנה
של תוכנות מחשב; עיצוב, פיתוח ותחזוקת אינטראנט; מחקר,
פיתוח וניתוח פרויקטים, במיוחד בתחום של טכנולוגית מידע
וטכנולוגיות אחרות הקשורות למחשב; שירותי יעוץ הקשורים
ליצירה, פיתוח, תחזוקה ושימוש בדפי אינטרנט; שירותי פיתוח
מאגרי מידע; אספקת פתרונות מבוססים על האינטרנט לדיווח

והערכת יכולות עם אפשרויות תצורה מפורטות, תמיכה
משולבת של זרימת עבודה והתאמה אישית, הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216134 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 70428/02/2010



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד אדר תש"ע - 70528/02/2010



Germany , 19/05/2008 גרמניה , 19/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Heraeus Kulzer GmbH

Address: Hanau, Germany

Identification No.: 38799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Scientific, surveying, optical, measuring, and control 
apparatus and instruments; computers and data 
processing devices for use in dental technology and 
dental medicine; software for the design and 
manufacture of dental restorations (CAD-CAM); 
software for dental technology and dental medicine; 
electrical, electronic apparatus and instruments, 
namely CAD/CAM devices, scanners; all included in 
class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, מחקריים, אופטיים, למדידה, ולבקרה;
מחשבים והתקנים לעיבוד מידע לשימוש בטכנולוגיה דנטאלית
וברפואה דנטאלית; תוכנה לעיצוב וייצור של שחזורים דנטאליים
(CAD-CAM); תוכנה לטכנולוגיה דנטאלית ולרפואה דנטאלית;

מכשירים וכלים חשמליים, אלקטורניים, דהיינו התקני
CAD/CAM, סורקים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216135 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 70628/02/2010



Germany , 19/05/2008 גרמניה , 19/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Heraeus Kulzer GmbH

Address: Hanau, Germany

Identification No.: 38799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Surgical and dental instruments and apparatus; 
implants, artificial teeth, dentures, orthodontic 
appliances, dental pins, dental restorations, artificial 
limbs, eyes, and teeth; scientific, surveying, 
electrical, electronic, optical, measuring, and control 
apparatus and instruments for use in dental 
technology and dental medicine, namely as medical 
and dental apparatus and instruments; all included in 
class 10.

כלים ומכשירים כירורגיים ודנטאליים; שתלים, שיניים
מלאכותיות, תותבות, מתקנים אורטודנטיים, סיכות דנטאליות,

שחזורים דנטאליים, איברים, עיניים, ושיניים מלאכותיים;
מכשירים וכלים מדעיים, מחקריים, חשמליים, אלקטרוניים,
אופטיים, למדידה, ולבקרה לשימוש בטכנולוגיה דנטאלית

וברפואה דנטאלית, דהיינו כמכשירים וכלים רפואיים ודנטאליים;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216136 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 70728/02/2010



Germany , 19/05/2008 גרמניה , 19/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Heraeus Kulzer GmbH

Address: Hanau, Germany

Identification No.: 38799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Processing of materials, namely processing of 
products for dental technology and dental medicine 
such as dental restorations and parts thereof, 
processing of materials for the manufacture of 
products for dental medicine and dental technology 
such as dental restorations and parts thereof; 
services of a dental laboratory technician or a dental 
laboratory; production of parts of dental restorations 
such as for example crown caps or bridge 
frameworks, preferably made of ceramic  materials or 
metal, on contract basis; all included in class 40.

עיבוד של חומרים, דהיינו עיבוד של מוצרים לטכנולוגיה
דנטאלית ולרפואה דנטאלית כמו שחזורים דנטאליים וחלקיהם,

עיבוד של חומרים לייצור של מוצרים לרפואה דנטאלית
ולטכנולוגיה דנטאלית כמו שחזורים דנטאליים וחלקיהם;

שירותים של טכנאי מעבדה דנטאלית או מעבדה דנטאלית;
ייצור של חלקים של שחזורים דנטאליים כמו לדוגמה כתרים או
מערכות גשר, שמוטב שיהיו עשויים מחומרים מקרמיקה או

מתכת, על בסיס חוזי; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216137 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 70828/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות העשויות ממתכות יקרות או
המצופות בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

DIVIDED

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216142 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 70928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ושאינם
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי

נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות
ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

DIVIDED

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216143 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Portico Acquisition, LLC

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69698

(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

Perfume; essential oils for personal use; cologne; 
body lotion; non-medicated bath salts; bath gel; skin 
soap; bubble bath; body oils; potpourri; aromatherapy 
pillows comprising potpourri in fabric containers; 
incense; bar soap; aromatherapy creams, lotions and 
oils; shampoos; shampoo-conditioners; hair 
conditioners; facial cleansers; exfoliating cleanser; lip 
balm; toning lotion and mist for the face, body and 
hands; sugar scrub; body butter; gift baskets 
containing the foregoing products, included in Class 
3.

בושם; שמנים אתריים לשימוש אישי; קולון; תחליב גוף; מלחי
אמבט ללא תרופות; ג'ל אמבט; סבון עור; אמבט קצף; שמני

גוף; פוטפורי; כריות ארומתרפיה המכילות פוטפורי במיכלי בד;
קטורת; סבון מוצק; משחות, תחליבים ושמנים של ארומתרפיה;
שמפו; שמפו-מרככים; מרככי שיער; מנקי פנים; מנקה מקלף;
משחת שפתיים; תחליב ורסס מגמישים לפנים, גוף וידיים;
מקרצף סוכר; חמאת גוף; סלי מתנה המכילים את הסחורות

הנ"ל, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

PORTICO

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216146 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Portico Acquisition, LLC

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69698

(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

Cosmetic bags sold empty; vanity cases sold empty, 
included in Class 18.

תיקי קוסמטיקה שנמכרים ריקים; פודריות שנמכרות ריקות,
הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

PORTICO

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216147 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Portico Acquisition, LLC

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69698

(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

Pillows; furniture; drapery hardware; shower curtain 
rods and rings; picture frames, included in Class 20.

כריות; רהיטים; פרזול וילונות; מוטות וטבעות של וילונות
מקלחת; מסגרות תמונות, הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

PORTICO

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216148 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Portico Acquisition, LLC

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69698

(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

Nail brushes; hair brushes; body brushes; containers 
for household or kitchen use; hair combs; bath 
accessories, namely, cup holders, soap holders,  
toothbrush holders, towel holders, toilet paper 
holders, ceramic tissue box covers; exfoliating mitts; 
potpourri dishes; incense burners; candle holders; 
candle rings; bowls; vases; serving trays; serving 
platters; shoe horns; shoe polishing mitts; cosmetic 
brushes, included in Class 21.

מברשות ציפורניים; מברשות שיער; מברשות גוף; מיכלים
לשימוש במטבח או בבית; מסרקי שיער; אביזרי אמבטיה, שהם
מחזיקי ספל, מחזיקי סבון, מחזיקי מברשת שיניים, מחזיקי

מגבת, מחזיקי נייר טואלט, כיסויים קרמיים לקופסאות מגבונים;
כפפות קילוף; צלחות פוטפורי; מבערי קטורת; מחזיקי נרות;
טבעות נרות; קערות; אגרטלים; מגשי הגשה; צלחות הגשה;
כפות נעליים; כפפות להברקת נעליים; מברשות קוסמטיות,

הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

PORTICO

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216149 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Portico Acquisition, LLC

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69698

(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

Bed linen, namely, duvet covers, comforters, shams, 
bed ruffles, sheet sets, pillowcases, decorative 
pillows, throws, blankets, quilts, coverlets, duvetlets, 
open stock sheets and pillowcases; bath linen, 
namely bath sheets, bath towels, hand towels, wash 
cloths, tub mats, bath rugs, beach towels and wraps; 
shower curtains; decorative fabric for interior design 
applications; upholstery fabric; feather beds; fabric 
window coverings and treatments; kitchen linens; 
kitchen towels; table linens; mattress pads; mattress 
covers; bath mitts, included in Class 24.

מצעי מיטה, שהם כיסויי שמיכת פוך, שמיכות הרגעה, תחליפי
ציפיות, פיפי מיטה, ערכות סדינים, ציפיות לכריות, כריות
מקושטות, שמיכות קלות, שמיכות, שמיכות טלאים, כיסויי

מיטה, כיסויים לשמיכות פוך, ערכות סדינים וציפיות לכריות עם
אפשרות להשלמה; לבני אמבטיה, שהם סדיני אמבטיה, מגבות
אמבטיה, מגבות יד, מטליות רחיצה, שטיחוני אמבט, שטיחוני
אמבטיה, מגבות ומעטפות לחוף; וילונות מקלחת; בד מקושט

ליישומי עיצוב פנים; בד לרהיטים; מיטות נוצות; כיסויים
וקישוטים מבד לחלונות; לבני מטבח; מגבות מטבח; לבני

שולחן; פדי מזרונים; כיסויי מזרונים; כפפות אמבטיה, הנכללים
בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

PORTICO

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216150 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Portico Acquisition, LLC

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69698

(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

Robes; shower caps; sleepwear; slippers, included in 
Class 25.

חלוקים; כובעי מקלחת; בגדי שינה; נעלי בית, הנכללים בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

PORTICO

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216151 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Portico Acquisition, LLC

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69698

(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

Wallpaper; bath mats, included in Class 27. טפטים; שטיחוני אמבטיה, הנכללים בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

PORTICO

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216152 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71728/02/2010



Germany , 02/05/2008 גרמניה , 02/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Walter AG

Address: Tubingen, Germany

Identification No.: 69694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Machine tools; tools for machine tools; tools as parts 
of machines, namely precision tools, solid carbide 
tools, hard metal tools, high-speed steel tools for use 
in machine tools; tools for machine tools for cutting, 
machining, drilling, turning, milling, reaming and 
thread cutting; indexable inserts and cutting tools 
with indexable inserts,  aforementioned goods as 
parts of tools for machine tools; tool bodies 
(machines) for tools for machine tools; parts of 
aforementioned goods as far as contained in class 7. 
all included in class 7.

כלי מכונה; כלים לכלי מכונה; כלים כחלקי מכונות, דהיינו כלי
דיוק, כלי קרביד מוצקים, כלי מתכת קשה, כלי מהירות גבוהה
לשימוש בכלי מכונה; כלים לכלי מכונה לחיתוך, עיבוד מיכני,
קדיחה, סיבוב, טחינה, קידוד וחיתוך פתיל; כלי אינדקס וחיתוך
עם חירור אינדקס, הטובין הנזכרים לעיל כחלקי כלים לכלי

מכונה; גופי כלים (מכונות) לכלים עבור כלי מכונה; חלקי הטובין
המוזכרים לעיל עד כמה שנכללים בסוג 7; הנכללים כולם בסוג

.7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216123 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71828/02/2010



Germany , 02/05/2008 גרמניה , 02/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Walter AG

Address: Tubingen, Germany

Identification No.: 69694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Hand tools (manually operated); manually operated 
hand tools for cutting, machining, drilling, turning, 
milling, reaming and thread cutting; parts of 
aforementioned goods as far as contained in class 8; 
all included in class 8.

כלים ידניים (מופעלים ידנית); כלים ידניים מופעלים ידנית
לחיתוך, עיבוד מיכני, קדיחה, סיבוב, טחינה, קידוד וחיתוך
פתיל; חלקים עבור הטובין המוזכרים לעיל עד כמה שנכללים

בסוג 8; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216155 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 71928/02/2010



Germany , 02/05/2008 גרמניה , 02/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Walter AG

Address: Tubingen, Germany

Identification No.: 69694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Electric and electronic machine tool controls; parts of 
aforementioned goods as far as contained in class 9; 
all included in class 9.

כלי מכונה חשמליים ואלקטרוניים; חלקים עבור הטובין
המוזכרים לעיל עד כמה שנכללים בסוג 9; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216156 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 72028/02/2010



Germany , 02/05/2008 גרמניה , 02/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Walter AG

Address: Tubingen, Germany

Identification No.: 69694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Machine tools; tools for machine tools; tools as parts 
of machines, namely precision tools, solid  carbide 
tools, hard metal tools, high-speed steel tools for use 
in machine tools; tools for machine tools for cutting, 
machining, drilling, turning, milling, reaming and 
thread cutting; indexable inserts and cutting tools 
with indexable inserts, aforementioned goods as 
parts of tools for machine tools; tool bodies 
(machines) for tools for machine tools; parts of 
aforementioned goods as far as contained in class 7; 
all included in class 7.

כלי מכונה; כלים לכלי מכונה; כלים כחלקי מכונות, דהיינו כלי
דיוק, כלי קרביד מוצקים, כלי מתכת קשה, כלי מהירות גבוהה
לשימוש בכלי מכונה; כלים לכלי מכונה לחיתוך,  עיבוד מיכני,
קדיחה, סיבוב, טחינה, קידוד וחיתוך פתיל; כלי אינדקס וחיתוך
עם חירור אינדקס, הטובין הנזכרים לעיל כחלקי כלים לכלי

מכונה; גופי כלים (מכונות) לכלים עבור כלי מכונה; חלקי הטובין
המוזכרים לעיל עד כמה שנכללים בסוג 7; הנכללים כולם בסוג

.7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216160 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 72128/02/2010



Germany , 02/05/2008 גרמניה , 02/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Walter AG

Address: Tubingen, Germany

Identification No.: 69694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Hand tools (manually operated); manually operated 
hand tools for cutting, machining, drilling, turning, 
milling, reaming and thread cutting; parts of 
aforementioned goods as far as contained in class 8; 
all included in class 8.

כלים ידניים (מופעלים ידנית); כלים ידניים מופעלים ידנית
לחיתוך, עיבוד מיכני, קדיחה, סיבוב, טחינה, קידוד וחיתוך
פתיל; חלקים עבור הטובין המוזכרים לעיל עד כמה שנכללים

בסוג 8; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216161 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 72228/02/2010



Germany , 02/05/2008 גרמניה , 02/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Walter AG

Address: Tubingen, Germany

Identification No.: 69694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Electric and electronic machine tool controls; parts of 
aforementioned goods as far as contained in class 9; 
all included in class 9.

כלי מכונה חשמליים ואלקטרוניים; חלקים עבור הטובין
המוזכרים לעיל עד כמה שנכללים בסוג 9; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216162 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 72328/02/2010



Owners

Name: BNP PARIBAS

Address: Paris, France

Identification No.: 48756

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Banking, financial analysis, stock exchange 
quotations, securities brokerage, capital investments, 
guarantees, exchanging money, clearing (financial), 
financial consultancy, credit bureaux, hire-purchase 
financing, deposits of valuables, savings banks, 
financial evaluation (banking), financing services, 
financial information, mutual funds, electronic funds 
transfer, financial-sponsorship, loans (financing), 
online banking on telecommunication and data 
communications networks; all included in class 36.

בנקאות, אבחון פיננסי, הצעות מחיר בבורסה, תיווך בטחונות,
השקעות הון, ערבויות, המרת כסף, שירותי סילוק (פיננסי),
יעוץ פיננסי, לשכת הון, קניה פיננסית באמצעות חכירה,
הפקדות של דברי ערך, בנק חסכונות, הערכה פיננסית
(בנקאות), שירותים פיננסים, מידע פיננסי, קרנות גומלין,
העברת הון אלקטרונית, שירותי מימון-פיננסי, הלוואות

(פיננסים), בנקאות בזמן אמיתי ברשתות מידע טלקומיוניקציה
ותקשורות; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

CONNEXIS

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216167 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 72428/02/2010



Owners

Name: UAB "VIKEDA"

Address: Kedainiai, Lithuania

Identification No.: 69701

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

Ice cream; all included in class 30. גלידות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216168 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 72528/02/2010



Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
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

Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of endocrinological diseases and disorders, 
metabolic diseases and disorders, growth hormone 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם לטיפול במחלות והפרעות
אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות מטאבוליות, מחלות והפרעות

הקשורות להורמון גדילה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216174 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 72628/02/2010



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

Nutritional additives containing fish oils; included in 
class 5.

תוספי תזונה המכילים שמן דגים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216177 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 72728/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 72828/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Quintiles Transnational Corp.

Address: Durham, North Carolina, U.S.A.

Identification No.: 66058

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Consulting services in the field of regulatory affairs, 
manufacturing compliance and validation; 
consultation services in the field of compliance 
evaluation to insure validity and accuracy of 
regulatory submissions by life sciences companies; 
providing regulatory information and implementation 
services relating to the development and validation of 
drugs, devices and biologics; regulatory research in 
the pharmaceutical industry, biotechnology industry 
and the medical and diagnostics industry; conducting 
regulatory and compliance audits for others in the 
fields of pharmaceutical, veterinary, 
pharmacogenomic, biotechnical and medical 
products and services; all included in class 45.

שרותי ייעוץ בנושא של תקנים, עמידה בדרישות יצור ואישורים;
שרותי ייעוץ בנושא הערכת עמידה בדרישות כדי להבטיח

אישורם ודיוקם של בקשות לתקנים על-ידי חברות מדעי חיים;
אספקת שירותי מידע על תקנים ויישומם בקשר עם פיתוח
ואישור תרופות, התקנים וביולוגיקה; מחקר של תקנים
בתעשיית הרוקחות, בתעשיית הביוטכנולוגיה, ובתעשייה
הרפואית ואבחון מחלות; ניהול ביקורת על תקנים ועמידה
בדרישות לאחרים בתחום של מוצרים והתקני רוקחות,

וטרינריה, פרמקוגנומיקה, ביוטכנולוגיה ורפואה; הנכללים כולם
בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 216197 מספר סימן

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

י"ד אדר תש"ע - 72928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Danisco A/S

Address: Langebrogade1, P.O.B. 17, Copenhagen  K, 
1001, Denmark

Identification No.: 6861

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Cultures of microorganisms for use in pharmaceutical 
and veterinary preparations; all included in class 5.

תרביות של מיקרואורגניזמים לשימוש בתכשירים רוקחיים
ווטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

HOWARU

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216199 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 73028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Danisco A/S

Address: Langebrogade1, P.O.B. 17, Copenhagen  K, 
1001, Denmark

Identification No.: 6861

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Dairy products; included in class 29. מוצרים חלביים; הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

HOWARU

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216200 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 73128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 02 HOLDINGS, LLC

Address: 75 Ninth Avenue  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69709

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video 
tapes, discs and cassettes, digital audio and audio 
video tapes and discs; CD's, DVD's, and laser discs 
featuring motion pictures, television programs or 
other entertainment programming; downloadable 
motion pictures and television shows in the nature of 
comedy, drama, musical performances, reality, 
documentary, and animated programming; 
downloadable ring tones, graphics, games, mp3 files; 
images, videos and music via a global computer 
network and wireless  communication devices; 
interactive video and computer games; sunglasses, 
and decorative magnets; all included in class 9.

קלטות, דיסקים וקסטות אודיו מוקלטים מראש, קלטות, דיסקים
וקסטות וידיאו, קלטות ודיסקים אודיו ואודיאו וידיאו דיגיטאליים;

דיסקי DVD, CD, ולייזר המציגים סרטי קולנוע, תוכניות
טלוויזיה או עריכת תוכניות בידור אחרות; סרטי קולנוע ומופעי
טלוויזיה הניתנים להורדה מסוג של קומדיה, דרמה, הופעות

מוסיקליות, ריאליה, תיעודי, ועריכת תוכניות מונפשות;
רינגטונים, גרפיקה, משחקים, קבצי mp3 הניתנים להורדה;
בבואות, וידיאו ומוסיקה דרך רשת מחשבים גלובלית והתקני
תקשורת אלחוטית; משחקי וידיאו ומחשב אינטראקטיביים;
משקפי שמש, ומגנטים דקורטיביים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

OXYGEN

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216201 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 73228/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 73328/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 02 HOLDINGS, LLC

Address: 75 Ninth Avenue  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 69709

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Entertainment services, namely production of 
television programming in the nature of dramas, 
comedies, reality, documentary, animation, talk 
shows, musical performances, news and topics of 
interest related to women; live performances in the 
nature of literary, comedy, drama and  theatrical 
performances; entertainment services, namely, a 
website featuring information relating to television 
programming in the fields of dramas, comedies, 
reality, documentary, animation, talk shows, musical 
performances, and news and topics of interest 
related to women; providing non-downloadable films, 
television programs and entertainment programming 
in the nature of dramas, comedies, reality, 
documentary,  animation, talk shows, musical 
performances, news and topics of interest related to 
women; entertainment services, namely, providing 
podcasts in the fields of dramas, comedies, reality, 
documentary, animation, talk shows, musical 
performances, news and topics of interest to women; 
all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו הפקת עריכת תוכניות טלוויזיה מסוג של
דרמות, קומדיות, ריאליה, תיעודי, הנפשה, תכניות אירוח,
הופעות מוסיקליות, חדשות ונושאי עניין הקשורים לנשים;
הופעות חיות מסוג של הופעות ספרותיות, קומדיה, דרמה
ותיאטרון; שירותי בידור, דהיינו, אתר אינטרנט המציג מידע
הקשור לעריכת תוכניות טלוויזיה בתחומי דרמות, קומדיות,
ריאליה, תיעודי, הנפשה, תכניות אירוח, הופעות מוסיקליות,
וחדשות ונושאי עניין הקשורים לנשים; אספקת סרטים שאינם
ניתנים להורדה, תוכניות טלוויזיה ועריכת תוכניות בידור מסוג
של דרמות, קומדיות, ריאליה, תיעודי, הנפשה, תכניות אירוח,
הופעות מוסיקליות, חדשות ונושאי עניין הקשורים לנשים;
שירותי בידור, דהיינו, אספקת פודקאסטים בתחומי דרמות,
קומדיות, ריאליה, תיעודי, הנפשה, תכניות אירוח, הופעות
מוסיקליות, חדשות ונושאי עניין לנשים; הנכללים כולם בסוג

.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

OXYGEN

Trade Mark No. 216203 מספר סימן

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

י"ד אדר תש"ע - 73428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות העשויות ממתכות יקרות או
המצופות בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216204 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 73528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ושאינם
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי

נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות
ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216205 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 73628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות העשויות ממתכות יקרות או
המצופות בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

L.O.G.G.

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216206 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 73728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness  and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ושאינם נכללי
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעה;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

L.O.G.G.

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216207 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 73828/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות העשויות ממתכות יקרות או
המצופות בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216208 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 73928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ושאינם
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי

נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות
ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216209 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216210 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74128/02/2010



Owners

Name: H. Stern Comercio e Industria S.A.

Address: Rio de Janeiro, Brazil

Identification No.: 41120

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Kibash, Adv.

Address: P.O.B. 11370, Yehud, 56450, Israel

שם: עופר קיבש, עו"ד

כתובת : ת.ד.11370, יהוד, 56450, ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; watches 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

SUTRA

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216211 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74228/02/2010



Owners

Name: THE SUNRIDER CORPORATION d.b.a. 
SUNRIDER INTERNATIONAL

Address: 1625 Abalon Avenue  , Torrance, CA., U.S.A.

Identification No.: 36549

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: SunRider (Israel) (Dafna Shaharabani, Adv.)

Address: Legal Department 13 Hamelacha St., North 
Industrial Area Lod, 71100, Israel

שם: סאנריידר (ישראל) (דפנה שהרבני, עו"ד)

כתובת : מחלקה משפטית רח' המלאכה 13, איזור תעשיה צפוני
לוד, 71100, ישראל

Dietary, nutritional, vitamin, mineral, natural and 
antioxidant supplements; herbs, herbal juices and 
teas; plant extracts and medicinal herb extracts, 
namely, aromatic plant extracts, medicinal herb 
extracts of flowers, spices, herbs, parts of plants, 
herbal teas, and of preparations obtained from 
seeds, roots, fungi,barks, resins and balms; all 
includded in class 5.

תוספי תזונה דיאטטיים, טבעיים, ויטמינים, מינרלים, ואנטי-
אוקסידנטים; צמחי מרפא, מיצים צמחיים, תה; מיצוי צמחים
ארומטים וצמחי מרפא מפרחים, תבלינים, חלקי צמחים, תה

צמחי, ותערובות המתקבלות מזרעים, שורשים, פטריות, קליפת
עץ, שרף; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

METASHAPER

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216213 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74328/02/2010



Owners

Name: THE SUNRIDER CORPORATION d.b.a. 
SUNRIDER INTERNATIONAL

Address: 1625 Abalon Avenue  , Torrance, CA., U.S.A.

Identification No.: 36549

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: SunRider (Israel) (Dafna Shaharabani, Adv.)

Address: Legal Department 13 Hamelacha St., North 
Industrial Area Lod, 71100, Israel

שם: סאנריידר (ישראל) (דפנה שהרבני, עו"ד)

כתובת : מחלקה משפטית רח' המלאכה 13, איזור תעשיה צפוני
לוד, 71100, ישראל

Processed herbs, plant based food suplements not 
for medical use; tea extracts for consumption; all 
included in class 30.

צמחי מרפא מעובדים; מזון ותוספי תזונה על בסיס צמחי לא
לשימוש רפואי; תמציות ומיצוי תה לצריכה; הנכללים כולם בסוג

.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

METASHAPER

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216214 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74428/02/2010



Ownersבעלים

Name: Randi Ltd. שם: רנדי בע"מ

Address: 5 Plotiski Street  , Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב פלוטיצקי 5  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 510599129מספר זיהוי: 510599129

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron I. Finzi, Adv.

Address: 13 Yehuda and Noah Mozes St., Tel Aviv, 
67442, Israel

שם: רון י. פינצי, עו"ד

כתובת : יהודה ונח מוזס 13, בית אגיש, תל אביב, 67442,
ישראל

Beverages for children; included in class 32. משקאות לילדים; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

פריטף
PRITAF

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216222 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74528/02/2010



Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

Hats and caps; included in class 25. כובעים ומגבעות; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

BRANDOLINI

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216233 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74628/02/2010



Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

Hats and caps; included in class 25. כובעים ומגבעות; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216234 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74728/02/2010



Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

Hats and caps; included in class 25. כובעים ומגבעות; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

BRANDOLINO

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216235 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74828/02/2010



Ownersבעלים

Name: Daniel Tower Apartment Hotel Ltd. שם: מגדל דניאל מלון דירות בע"מ

Address: 66 Kanfei Nesharim Street  , Jerusalem, 95465, 
Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 66  , ירושלים, 95465, ישראל

Identification No.: 510581325מספר זיהוי: 510581325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: J. Lerer-A. Bobrov - K. Arnon - Zeltner,  Advs.

Address: 7 Abba Hillel St.  , Tel Aviv, 52522, Israel

שם: י. לרר - ע. בוברוב - ק. ארנון - צלטנר, עו"ד

כתובת : רחוב אבא הלל 7  , רמת גן, 52522, ישראל

Convalescent homes, hairdressing salons, beauty 
salons, health and beauty treatments, spa, cosmetic 
treatments, hygienic treatments, massages, 
operation of baths and saunas, Turkish bath, 
solarium rooms; all included in class 44.

בתי הבראה, מספרות, מכוני יופי, טיפולי בריאות ויופי, ספא,
טיפולים קוסמטיים, טיפולים היגיינים, עיסויים, תפעול אמבטיות
וסאונות, אמבט טורקי וחדרי שמש; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216237 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 74928/02/2010



Ownersבעלים

Name: Daniel Tower Apartment Hotel Ltd. שם: מגדל דניאל מלון דירות בע"מ

Address: 66 Kanfei Nesharim Street  , Jerusalem, 95465, 
Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 66  , ירושלים, 95465, ישראל

Identification No.: 510581325מספר זיהוי: 510581325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: J. Lerer-A. Bobrov - K. Arnon - Zeltner,  Advs.

Address: 7 Abba Hillel St.  , Tel Aviv, 52522, Israel

שם: י. לרר - ע. בוברוב - ק. ארנון - צלטנר, עו"ד

כתובת : רחוב אבא הלל 7  , רמת גן, 52522, ישראל

Convalescent homes, hairdressing salons, beauty 
salons, health and beauty treatments, spa, cosmetic 
treatments, hygienic treatments, massages, 
operation of baths and saunas, Turkish bath, 
solarium rooms; alll included in class 44.

בתי הבראה, מספרות, מכוני יופי, טיפולי בריאות ויופי, ספא,
טיפולים קוסמטיים, טיפולים היגיינים, עיסויים, תפעול אמבטיות
וסאונות, אמבט טורקי וחדרי שמש; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216238 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 75028/02/2010



Ownersבעלים

Name: Daniel Tower Apartment Hotel Ltd. שם: מגדל דניאל מלון דירות בע"מ

Address: 66 Kanfei Nesharim Street  , Jerusalem, 95465, 
Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 66  , ירושלים, 95465, ישראל

Identification No.: 510581325מספר זיהוי: 510581325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: J. Lerer-A. Bobrov - K. Arnon - Zeltner,  Advs.

Address: 7 Abba Hillel St.  , Tel Aviv, 52522, Israel

שם: י. לרר - ע. בוברוב - ק. ארנון - צלטנר, עו"ד

כתובת : רחוב אבא הלל 7  , רמת גן, 52522, ישראל

Convalescent homes, hairdressing salons, beauty 
salons, health and beauty treatments, spa, cosmetic 
treatments, hygienic treatments, massages, 
operation of baths and saunas, Turkish bath, 
solarium rooms; all included in class 44.

בתי הבראה, מספרות, מכוני יופי, טיפולי בריאות ויופי, ספא,
טיפולים קוסמטיים, טיפולים היגיינים, עיסויים, תפעול אמבטיות
וסאונות, אמבט טורקי וחדרי שמש; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216239 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 75128/02/2010



Ownersבעלים

Name: Daniel Tower Apartment Hotel Ltd. שם: מגדל דניאל מלון דירות בע"מ

Address: 66 Kanfei Nesharim Street  , Jerusalem, 95465, 
Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 66  , ירושלים, 95465, ישראל

Identification No.: 510581325מספר זיהוי: 510581325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: J. Lerer-A. Bobrov - K. Arnon - Zeltner,  Advs.

Address: 7 Abba Hillel St.  , Tel Aviv, 52522, Israel

שם: י. לרר - ע. בוברוב - ק. ארנון - צלטנר, עו"ד

כתובת : רחוב אבא הלל 7  , רמת גן, 52522, ישראל

Convalescent homes, hairdressing salons, beauty 
salons, health and beauty treatments, spa, cosmetic 
treatments, hygienic treatments, massages, 
operation of baths and saunas, Turkish bath, 
solarium rooms; all included in class 44.

בתי הבראה, מספרות, מכוני יופי, טיפולי בריאות ויופי, ספא,
טיפולים קוסמטיים, טיפולים היגיינים, עיסויים, תפעול אמבטיות
וסאונות, אמבט טורקי וחדרי שמש; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216240 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 75228/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 75328/02/2010



Germany , 10/05/2008 גרמניה , 10/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: GIZEH RAUCHERBEDARF GMBH

Address: Bunsenstr. 12  , Gummersbach, Germany

Identification No.: 43436

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Cigarette paper, cigarette paper sheets, books for 
cigarette paper, cigarette tubes, in particular filter 
cigarette tubes; smokers' articles, namely apparatus 
for making cigarettes, in particular for rolling and 
filling, tobacco smoke filters, absorbent paper for 
tobacco smoke, paper filters, tobacco pipes, pipe 
cleaners, tools for pipes, tobacco tins; tobacco 
pouches, cigarette cases, cigarette holders, cigar 
cutters, lighters (all the aforesaid goods not of 
precious metals and their alloys or coated therewith); 
tobacco, in particular smoking tobacco, cigarettes, 
filter cigarettes, cigarettes made from tobacco 
substitutes, not for medical purposes, cigarillos, 
cigars; all included in class 34.

נייר סיגריות, גליונות נייר סיגריות, כריכות עבור נייר סיגריות,
שפורפרות סיגריות, במיוחד שפורפרות סינון סיגריות; פריטי
עישון, דהיינו התקנים עבור הכנת סיגריות, במיוחד עבור גלגול
ומילוי, מסנני עישון טבק, נייר סופח עבור עישון טבק, מסנני

נייר, מקטרות טבק, התקני ניקוי מקטרת, כלים עבור מקטרות,
בדילי טבק; כיסונים עבור טבק, נרתיקי טבק, מחזיקי טבק,

התקני חיתוך סיגרים, מציתים (כל הטובין דלעיל אינם ממתכות
יקרה וסגסוגותיהן או מצופים עימן); טבק; במיוחד טבק עישון,
סיגריות, סיגריות סינון, סיגריות העשויות מתחליפי טבק, שאינן
למטרות רפואיות, סיגריות קטנות, סיגרים; כולם כלולים בסוג

.34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216242 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 75428/02/2010



Ownersבעלים

Name: MEDITEX LTD. שם: מדיטקס בע"מ

Address: 23 Hamesila St.  , Nesher, 36885, Israel כתובת : רחוב המסילה 23  , נשר, 36885, ישראל

Identification No.: 510919715מספר זיהוי: 510919715

Ankle and knee braces, wrist supports, cervical 
collars and orthopedic belts; all included in class 10.

מגיני קרסול וברך, חבקי יד, צווארונים וחגורות אורטופדיות;
כולם נכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216243 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 75528/02/2010



Ownersבעלים

Name: R.D.A. BUSINESS TECHNOLOGIES LTD. שם: ר.ד.א עסקי טכנולוגיה בע"מ

Address: Moshe Aviv Building 7 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan, 52520, Israel

כתובת : מגדל משה אביב רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520,
ישראל

Identification No.: 513708586מספר זיהוי: 513708586

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pinto, Adv.

Address: 39 Shaul Hamelech Blvd. Hada Dafna, 6 fl., D 
bldg., Tel Aviv, 64928, Israel

שם: פינטו, עו"ד

,D כתובת : שד' שאול המלך 39 בית הדר דפנה, קומה 6, בניין
תל אביב, 64928, ישראל

Jewelry and precious stones; all included in class 14. תכשיטים ואבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216245 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 75628/02/2010



Owners

Name: Pritikin Trademark Company, L.L.C.

Address: 19735 Turnberry Way  , Aventura, Florida, 
33180, U.S.A.

Identification No.: 69719

(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

Physical fitness training services; counseling in the 
field of physical fitness; all included in class 41.

שירותי אימון לכושר גופני; יעוץ בתחום כושר גופני; הנכללים
כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

PRITIKIN

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216257 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 75728/02/2010



Owners

Name: Pritikin Trademark Company, L.L.C.

Address: 19735 Turnberry Way  , Aventura, Florida, 
33180, U.S.A.

Identification No.: 69719

(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

Health spa services; consulting services in the field of 
mental fitness; medical testing services, namely 
fitness evaluation; all included in class 44.

שירותי ספא בריאות; שירותי יעוץ בתחום כושר מנטלי; שירותי
בדיקה רפואית, דהיינו הערכת כושר; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

PRITIKIN

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216258 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 75828/02/2010



Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216259 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 75928/02/2010



Synthetic resins; thermoplastic and thermosetting 
synthetic resins, organic molding compositions, for 
general use in the industrial arts; chemical 
intermediates; organosilicone compounds-namely, 
polysiloxanes and silanes in the form of resins, 
pastes, fluids, elastomers, vulcanizing preparations 
and accelerators; antifoaming agents; catalysts for 
paints; chemicals for developing and fixing x-ray films 
and other chemicals associated with the 
development of said films; phosphors; chemical 
substances for use as nuclear fissionable material; 
fuel for nuclear reactors; fused quartz in various 
shapes such as discs, ingots, rods and tubes for 
general use in the industrial arts; adhesive 
substances used in industry; polycrystalline alumina 
ceramic, for general use in the industrial arts; 
soldering fluxes and preparations; thermoplastic and 
thermosetting adhesives;  chemicals, biochemicals 
and reagents for use in industry, science and 
research; chemical preparations, kits and reagents 
for analysis or diagnosis used for scientific purposes, 
namely, chemical preparations for cell separation and 
culture, nucleic acid purification, nucleotides, 
fluorescent nucleotides, oligonucleotides, peptides, 
proteins, amino acids, organic molecules, and 
markers for DNA/RNA synthesis; reagents for 
luminescence; reagents for gene expression 
quantification; reagents for use with the polymerase 
chain reaction process; reagents for use with the 
rolling circle amplification process; reagents for cDNA 
cloning and vectors, modifying and restriction 
enzymes; reagents for labeling, sequencing and 
fragment analysis of nucleic acids, proteins and 
custom synthesis; reagents for recombinant protein 
expression purification; chromatography media; 
reagents for electrophoresis, bioinformatics, 
spectrophotometry and fluorometry; radiochemicals 
for scientific research use; reagents for scintillating 
proximity assays; high through put screening assays 
for drug development; reagents for high resolution 
laser fluorescence confocal microscopy; specialty 
chemicals for use in industry, science and research; 
gases and gas mixtures for industrial, research and 
scientific purposes; chemical preparations and 
substances for use in the manufacture of 
pharmaceutical products, diagnostic preparations 
and substances; chemical test reagents, saline 
solution and reagent-coated paper all for scientific 
and laboratory use; fissionable chemical elements for 
scientific research use; radioactive elements and 
isotopes for industrial, scientific and research 
purposes; radioactive sources and standards for use 
in radiographic techniques; radioactive sources for 
use in non-destructive testing, purification and 
sterilizing techniques; radionuclides for scientific 
research use; chemicals and chemical compositions 
for use in the treatment of water systems, wastewater 
treatment systems, cooling water systems, boiler 
water and steam generating systems, boiler 
condensate systems, fluid separation systems, water 
clarification and dewatering in aqueous systems; 
conditioning systems, gas cleaning systems, 
industrial process systems, fuels and fuel processing 
systems, hydrocarbon and gas processing systems, 
oil and gas processing and petrochemical systems, 
chemical gasoline additives and distillate fuel 
additives; performance additives for fuels used in 
turbine engines; bags of chemically-treated water-

שרפים סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתקשים
לאחר חימום, הרכבים אורגניים לעיצוב, לשימוש כללי באמנויות
התעשייתיות; חומרי ביניים כימיים; הרכבים אורגנו סיליקונים -
שהם, פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים,
אלסטומרים, תכשירים גפורים ומאיצים; חומרים למניעת קצף;
זרזים עבור צבעים; כימיקלים לפיתוח וקביעת סרטי רנטגן
וכימיקלים אחרים הקשורים לפיתוח סרטים כאלה; נהורנים;
חומרים כימיים לשימוש כחומר בקיע גרעיני; דלק עבור כורים
גרעיניים; קוורץ אחוי בצורות שונות כגון דיסקים, מטילים,

מוטות ושפופרות לשימוש כללי באמנויות התעשייתיות; חומרים
נדבקים לשימוש בתעשייה; קרמיקת אלומין רב-גבישית,

לשימוש כללי באמנויות התעשייה; שטפים ותכשירים להלחמה;
דבקים תרמופלסטיים ומתקשים לאחר חימום; כימיקלים, ביו-
כימיקלים וריאגנטים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; תכשירים
כימיים, ערכות וריאגנטים לניתוח או אבחון לשימוש למטרות
מדעיות, שהם תכשירים כימיים להפרדה ותרבות של תאים,

טיהור חומצה גרעינית, נוקלאוטידים, נוקלאוטידים
פלואורסנטיים, אוליגונוקלאוטידים, פפטידים, חלבונים, חומצות
;DNA/RNA אמינו, מולקולות אורגניות, וסמנים עבור סינתזת
ריאגנטים עבור נהורנות; ריאגנטים עבור כימות התבטאות הגן;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך תגובת השרשרת הפולימרזית;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך הגברת גלגול המעגל; ריאגנטים
עבור שיבוט ווקטורי cDNA, אנזימים לשינוי וקיטוע; ריאגנטים
לתיוג, הרצפה וניתוח רסיסים של חומצות גרעיניות, חלבונים

וניתוח מוזמן; ריאגנטים עבור טיהור התבטאות חלבון
ריקומביננטי; אמצעים כרומטוגרפיים; ריאגנטים עבור
אלקטרופורזה, ביואינפורמטיקה, ספקטרופומטריה

ופלואורומטריה; רדיוכימיקלים לשימוש במחקר מדעי; ריאגנטים
עבור תבחיני קרבה נצנוציים; תבחיני מיון עם הספק גבוה עבור

פיתוח תרופות; ריאגנטים עבור מיקרוסקופית לייזר
פלואורסנטית משותפת מוקדים ברזולוציה גבוהה; כימיקלים
מיוחדים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; גזים ותערובות גז
למטרות תעשייה, מחקר ומדע; תכשירים וחומרים כימיים
לשימוש בייצור מוצרי רוקחות, תכשירים וחומרים אבחוניים;
ריאגנטים לבדיקה כימית, תמיסה מלוחה ונייר מצופה ריאגנט,

כולם לשימוש מדעי ובמעבדה; אלמנטים כימיים בקיעים
לשימוש במחקר מדעי; אלמנטים רדיואקטיביים ואיזוטופים

למטרות תעשייה, מחקר ומדע; מקורות ותקנים רדיואקטיביים
לשימוש בטכניקות רדיוגרפיות; מקורות רדיוגרפיים לשימוש
בבדיקה לא הרסנית, טכניקות טיהור וחיטוי; רדיונוקלידים
לשימוש במחקר מדעי; כימיקלים ותכשירים כימיים לשימוש
בטיפול במערכות מים, מערכות לטיפול במי שופכין, מערכות
קירור למים, מערכות לדודי מים ולייצור אדים, מערכות תעבות
בדוודים, מערכות להפרדת נוזלים, צילול מים וניקוז במערכות
מימיות; מערכות אכשור, מערכות ניקוי גז, מערכות תהליכים
תעשייתיים, דלקים ומערכות לעיבוד דלקים, מערכות לעיבוד
פחמימנים וגזים, מערכות לעיבוד שמנים וגזים ומערכות
פטרוכימיות, תוספים כימיים לבנזין ותוספי דלק מזוקקים;

תוספי ביצוע עבור דלקים לשימוש במנועי טורבינה; תיקים של
חומרים גרגריים סופגי מים שטופלו כימית להשמה בטנקי דלק;
ערכת בדיקה המכילה ריאגנטים לשימוש בקביעת נוכחות אצות
ואורגניזמים פעילים בדלק דיזל; תרביות חיידקים וחומרי הזנה
לטיפול במי שופכין ומשקעים; כימיקלים פולימריים לשימוש
בפיזור חומר חלקיקי בציוד לייצור אדים; כימיקלים ותרכובות
כימיות כמונעי זיהום ומסלקי תחליבים בהפקת קוק ובפעולות
תוצרי לוואי של תעשיות הברזל והפלדה, הנכללים בסוג 1.

י"ד אדר תש"ע - 76028/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

absorbing granular materials for placement into fuel 
tanks; test kit consisting of reagents used for 
determining the presence of algae and active organic 
organisms in diesel fuel; bacteria cultures and 
nutrients for wastewater and sludge treatment; 
polymeric chemicals used to disperse particulate 
matter in steam generating equipment; chemicals 
and chemical compositions as antifoulants and 
demulsifiers in coke-making and by-product 
operations of iron and steel industries, included in 
Class 1.

שרפים סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתקשים
לאחר חימום, הרכבים אורגניים לעיצוב, לשימוש כללי באמנויות
התעשייתיות; חומרי ביניים כימיים; הרכבים אורגנו סיליקונים -
שהם, פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים,
אלסטומרים, תכשירים גפורים ומאיצים; חומרים למניעת קצף;
זרזים עבור צבעים; כימיקלים לפיתוח וקביעת סרטי רנטגן
וכימיקלים אחרים הקשורים לפיתוח סרטים כאלה; נהורנים;
חומרים כימיים לשימוש כחומר בקיע גרעיני; דלק עבור כורים
גרעיניים; קוורץ אחוי בצורות שונות כגון דיסקים, מטילים,

מוטות ושפופרות לשימוש כללי באמנויות התעשייתיות; חומרים
נדבקים לשימוש בתעשייה; קרמיקת אלומין רב-גבישית,

י"ד אדר תש"ע - 76128/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Pharmaceutical preparations for use in diagnosis; 
veterinary pharmaceutical preparations for use in 
diagnosis; pharmaceutical and veterinary substances 
for medical purposes; diagnostic reagents and 
preparations for medical purposes; diagnostic 
substances for medical purposes; contrast media for 
medical imaging; diagnostic scanning agents for in 
vivo use; diagnostic imaging agents for magnetic 
resonance imaging; radiopharmaceutical products for 
clinical, medical, scientific and research use; 
radiopharmaceutical sources and standards for use 
in nuclear medicine; radioactive pharmaceutical 
preparations and non-radioactive reagents for 
producing radiopharmaceuticals for in vivo diagnostic 
or therapeutic use; gases and gas mixtures for 
medical imaging, included in Class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באבחון; תכשירי רוקחות וטרינריים
לשימוש באבחון; חומרי רוקחות וחומרים וטרינריים למטרות
רפואיות; תכשירים וריאגנטים אבחוניים למטרות רפואיות;

חומרים אבחוניים למטרות רפואיות; אמצעים ניגודיים  להדמיה
רפואית; חומרי סריקה אבחוניים לשימוש בגוף החי; חומרי
הדמיה להדמית תהודה מגנטית; מוצרים רדיופרמצבטיים
לשימוש קליני, רפואי ומדעי ולמחקר; מקורות  ותקנים

רדיופרמצבטיים לשימוש ברפואה גרעינית; תכשירי רוקחות
רדיואקטיביים וריאגנטים לא רדיואקטיביים לייצור חומרים
רדיופרמצבטיים לשימוש אבחון או טיפול בגוף החי; גזים

ותערובות גזים להדמיה רפואית, הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216260 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 76228/02/2010



Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216263 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 76328/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Test kits for clinical medical use including test tubes, 
test plates and indicator charts for evaluating test 
results; medical apparatus and accessories systems 
for the dispensing of measured unit doses of 
pharmaceutical preparations; vials; cannulas; 
syringes; injectors; cartridges; pre-filled vials 
containing medical diagnostic reagents; pre-filled 
cartridges containing chemical solutions for medical 
use; pre-filled cylinders containing gases and gas 
mixtures for medical use; infusion pumps for 
intravenous administration of fluids; needles for 
medical purposes; implantable radiation therapy 
devices consisting of encapsulated radioisotope 
brachytherapy sources; radiation therapy delivery 
system consisting of radioactive seeds and a bio-
absorbable carrier assembly; cardiac output 
monitors; heat and moisture exchangers; bacteria 
filters; gas analyzers for medical purposes; 
anesthesia record keeping and data management 
systems and patient monitor systems, namely, gas 
monitors; pulse oximeters, multiparameter monitors, 
ECG monitors, invasive and non-invasive blood 
pressure monitors, neuromuscular transmission 
monitors, metabolic monitors and spirometers for 
anesthesia, intensive care and diagnostic 
applications; anesthesia machines and ventilators; 
intensive care and anesthesia accessories for single 
patient use, namely, gas sampling lines, airway 
adapters, breathing circuits, spirometry sensors and 
tubes, tubes, water traps, pulse oximetry sensors, 
non-invasive blood pressure cuffs, flushing sets, 
anesthesia masks, carbon dioxide absorbers, 
temperature probes and nebulizers; central nervous 
system monitors; gastrointestinal tonometers; 
gradient coils, namely, magnetic gradient coils used 
in magnetic resonance imaging; medical diagnostic 
devices, namely, bone densitometers; fetal 
monitoring apparatus, namely, fetal pulse and vital 
signs monitors; patient monitoring apparatus, 
namely, heart and vital signs monitors medical 
imaging systems, namely, ultrasounds, medical 
diagnostic imaging machines, imaging devices for 
screening and diagnostic applications for use in 
planning intervention and surgery, and parts thereof 
and attachments thereto; medical diagnostic 
apparatus for displaying diagnostic images, namely, 
spot film apparatus, x-ray image intensifiers, x-ray 
fluoroscopes, mobile x-ray units, radiographic film 
viewers, computerized tomography scanners, nuclear 
resonance scanners, ultra sound scanners, magnetic 
resonance scanners, positron emission tomography 
(pet) scanners; and parts thereof and attachments 
thereto including tables and pads included in Class 
10.

ערכות בדיקה לשימוש רפואי קליני הכוללות מבחנות, צלוחיות
בדיקה ולוחות מחוון להערכת תוצאות בדיקה; התקנים רפואיים

ומערכות אביזרים עבור הנפקת מנות יחידה מדודות של
תכשירים פרמצבטיים; בקבוקיות; צינוריות; מזרקים; מכשירי

הזרקה; מחסניות; בקבוקיות ממולאות מראש המכילות
ריאגנטים אבחוניים רפואיים; מחסניות הממולאות מראש

המכילות תמיסות כימיות לשימוש רפואי; צילנדרים ממולאים
מראש המכילים גזים ותערובות גז לשימוש רפואי; משאבות

עירוי לנתינה תוך-ורידית של נוזלים; מחטים למטרות רפואיות;
התקנים לתרפיה קרינתית הניתנים להשתלה המכילים מקורות
ברכיתרפיה רדיואיזוטופים כמוסים; מערכת לאספקת תרפיית
קרינה המכילה זרעים רדיואקטיביים ומערך נשיאה ביו-ספיגי;
משגוחי תפוקת הלב; מחלפי חום ולחות; מסנני חיידקים; נתחי
גז למטרות רפואיות; מערכות רשומות הרדמה וניהול מידע
ומערכות משגוחי מטופלים, שהם משגוחי גז; מדי רויון חמצן,
משגוחים רב-פרמטריים, משגוחי א.ק.ג., משגוחי לחץ דם
חודרניים ובלתי-חודרניים, משגוחי תמסורת עצבית-שרירית,
משגוחים מטבוליים ומדי נשימה עבור יישומי אלחוש, טיפול
נמרץ ואבחון; מכונות אלחוש ומאווררים; אביזרים לאלחוש

ולטיפול נמרץ לשימוש מטופל יחיד, שהם צינורות לדגימת גז,
מתאמי דרכי נשימה, מעגלים לנשימה, צינורות וחישני מד-
נשימה, צינורות, כיסי מים, חישני מד רויון חמצן, חפתים
למדידת לחץ דם בלתי-חודרניים, מערכות הדחה, מסיכות
אלחוש, סופגי פחמן דו-חמצני, בוחני ומערפלי חום; משגוחי
מערכת עצבים מרכזית; מדי לחץ הקיבה והמעיים; סלילי
גרדיינט, שהם סלילי גרדיינט מגנטיים לשימוש בהדמיית

תהודה מגנטית; התקני אבחון רפואיים, שהם מדי-צפיפות עצם;
התקנים להשגחה על העובר, שהם משגוחי דופק עוברי וסימני
חיים; התקני משגוח מטופל, שהם מערכות הדמייה רפואית

למשגוחי לב וסימני חיים, שהם מכונות אולטרא-סאונד, מכונות
הדמייה לאבחון רפואי, מכשירי הדמייה ליישומי מיסוך ואבחון
לשימוש בתכנון התערבות וניתוח, וחלקים מהם, וצרופות

אליהם; התקני אבחון רפואיים להצגת דמויות אבחוניות, שהם
התקן סרט נקודתי, מגבירי דמויות רנטגן, פלואורוסקופי רנטגן,

יחידות רנטגן ניידות, משקפי סרט רדיוגרפיים, סורקי
טומוגרפיה ממוחשבת, סורקי תהודה גרעינית, סורקי אולטרא-

סאונד, סורקי תהודה מגנטית, סורקי פליטת פוזיטרונים
טומוגרפיים; וחלקיהם וצרופות אליהם הכוללים שולחנות ופדים,

הנכללים בסוג 10.

י"ד אדר תש"ע - 76428/02/2010



Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 76528/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Electric motors and diesel engines for land vehicles; 
locomotives and hybrid locomotives, included in 
Class 12.

מנועים חשמליים ומנועי דיזל עבור כלי רכב יבשתיים; קטרים
וקטרי כלאיים, הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216265 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 76628/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Roofing, not of metal, incorporating solar cells; 
thermoplastic building and construction materials, 
namely, molded or extruded thermoplastic materials 
used as wood metal, roofing, support or glass 
substitutes, included in Class 19.

כיסויי גגות, לא ממתכת, המכילים תאי שמש; חומרי בנין ובניה
תרמופלסטיים; שהם חומרים תרמופלסטיים מעוצבים בתבנית
או בהשחלה לשימוש כמתכת ווד, תחליפי כיסויי גגות, תמיכה

או זכוכית, הנכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216266 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 76728/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Inventory control services; consultation in the field of 
inventory control services; truck and automobile fleet 
management services, namely voyage reporting and 
invoicing via a global computer network; consultation 
in the field of truck and automobile fleet management 
services; business administration consulting services; 
operation and management of power plants of 
others; consultation in the field of operation and 
management of power plants, business services, 
namely the administration of repair and services 
contracts; supply chain management and consulting 
services in the areas of chemical product and service 
sourcing and procurement, product inventory and 
supply management and cost containment; 
consulting, marketing, cost and pricing analysis 
relating to electrochemical liquid purification units for 
use in the industrial sector, included in Class 35.

שירותים לבקרת מלאי; יעוץ בתחום של שירותים לבקרת מלאי;
שירותים לניהול צי משאיות ומכוניות, שהם דיווח על נסיעות
והפקת חשבונות באמצעות רשת מחשבים עולמית; יעוץ

בתחום של ניהול צי משאיות ומכוניות; שירותי יעוץ
לאדמיניסטרצית עסקים; הפעלה וניהול של מפעלי כוח של

אחרים; יעוץ בתחום של הפעלה וניהול של מפעלי כוח, שירותי
עסקים, שהם אדמיניסטרציה של הסכמי תיקון ושירותים;

שירותים לניהול שרשרת אספקה ויעוץ בתחומי מיקור והשגה
של מוצרים ושירותים  כימיים, ניהול מלאי ואספקת מוצרים
והגבלת הוצאות; יעוץ, שיווק, ניתוח הוצאות ותמחיר לגבי
יחידות אלקטרוכימיות לטיהור נוזלים לשימוש בסקטור

התעשייתי, הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216267 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 76828/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Asset based and private label financing services; 
financial analysis and consultation; credit card 
financial services; credit card services, namely, 
extension of credit to others; financial asset 
management for others; insurance and re-insurance 
services, namely, underwriting services for all types 
of insurance; equity investment services; insurance 
underwriting services in the field of bonds; financial 
guarantee assurance underwriting services; personal 
loan financing; mortgage banking services; 
acquisition financing services; commercial financing 
services; commercial real estate agency services; 
mutual fund investment; private equity and debt 
investment; consultancy, advisory and information 
services relating to all the foregoing services,  
insurance brokerage services, credit agency services 
in the fields of consumer and commercial credit, 
credit card services, real estate loan financing 
services and banking and financial services, included 
in Class 36.

שירותי מימון מבוססי נכסים ותג פרטי; ניתוח ויעוץ פיננסי;
שירותים פיננסים של כרטיסי אשראי; שירותי כרטיסי אשראי,
שהם מתן אשראי לאחרים; ניהול נכסים פיננסיים עבור אחרים;
שירותי ביטוח וביטוח משנה, שהם שירותי חיתום לכל סוגי
הביטוח; שירותי השקעות בהון עצמי; שירותי חיתום ביטוח
בתחום של אגרות חוב; שירותי חיתום של ערבות פיננסית

לביטוח; מימון הלוואות אישיות; שירותי בנקאות למשכנתאות;
שירותי מימון רכישה; שירותי מימון מסחרי; שירותי סוכנות נכסי
דלא ניידי מסחריים; השקעה בקרנות נאמנות; השקעה בהון
פרטי וחובות; שירותי יעוץ, התייעצות ומידע הקשורים לכל

השירותים הנ"ל, שירותי תיווך ביטוח, שירותי סוכנויות אשראי
בתחומי האשראי הצרכני והמסחרי, שירותי כרטיס אשראי,
שירותי מימון להלוואות נכסי דלא ניידי ושירותי בנקאות

ושירותים פיננסיים, הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216268 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 76928/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Consulting in the field of building construction; 
construction, installation, repair, replacement, 
overhaul and maintenance of power plants, engines, 
turbines, wind turbines, motors and apparatus, 
equipment and instrument for the generation of 
power and electricity and their component parts, 
fittings and accessories; installation, maintenance 
and repair services for compressors and pumps, 
namely machines, turbo expanders, fuel pumps and 
fuel distribution equipment, CNG refueling 
equipment, gas turbines, steam turbines, air cooled 
heat exchangers, steam condensers, heavy wall 
reactors and tubular reactors; oil and gas pipeline 
maintenance and repair services; oil well casing, 
tubing and drill pipe installation; rental of oil and gas 
well drilling tools; remote monitoring and diagnostic 
repair and maintenance services rendered in the 
repair and maintenance of aircraft engines, turbines, 
electrical equipment, medical equipment, locomotives 
including accessories and component parts of all the 
foregoing; construction equipment leasing; chemical 
cleaning services for glass-lined reactor vessels used 
in the chemical and pharmaceutical processing 
industries; maintenance services for heat transfer 
systems and condensers; maintenance and repair 
services in the field of computerized cooling system 
equipment, services rendered in the repair and 
maintenance of machinery, instruments, electrical 
equipment and appliances, included in Class 37.

יעוץ בתחום של בנית בנינים; בניה, התקנה, תיקון, החלפה,
שיפוץ ותחזוקה של מפעלי כוח, מנועים, טורבינות, טורבינות
רוח, מנועים והתקן, ציוד ומכשיר לייצור כוח וחשמל ורכיביהם
ואביזריהם; שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון עבור מדחסים
ומשאבות, שהם מכונות, מרחיבי טורבו, משאבות דלק וציוד
לחלוקת דקל, ציוד לתדלוק CNG, טורבינות גז, טורבינות
אדים, מחלפי חום מקוררים ע"י אוויר, מעבי אדים, כורי קיר

כבד וכורים צינוריים; שירותי תחזוקה ותיקון של קו צינורות נפט
וגז; התקנת עטיפה, צינורות וצינור קידוח של בארות נפט;

השכרת כלים לקידוח בארות נפט וגז; שירותי תיקון ותחזוקה
בקרתיים ואבחוניים מרחוק הניתנים בתיקון ותחזוקה של מנועי
מטוסים, טורבינות, ציוד חשמלי, ציוד רפואי, קטרים, כולל

אביזרים ורכיבים של כל הנ"ל; החכרת ציוד בניה; שירותי ניקוי
כימי למיכלי כור מרופדי זכוכית לשימוש בתעשיות הכימיות
והפרמצבטיות; שירותי תחזוקה למערכות החלפת חום

ולמעבים; שירותי תחזוקה ותיקון בתחום של ציוד מערכת קירור
ממוחשבת, שירותים הניתנים בתיקון ובתחזוקה של מכונות,

מכשירים, ציוד חשמלי ומתקנים, הנכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216269 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 77028/02/2010



Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 77128/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Oil and gas well treatment services; wastewater 
treatment services, water treatment services, namely, 
desalination, purification, conditioning, identifying and 
controlling microbiological organisms, cleaning of ion 
exchange resins; membrane regeneration services; 
chemical control system services relating to the 
feeding of treatment chemicals to industrial water 
systems, included in Class 40.

שירותי טיפול בבארות נפט וגז; שירותי טיפול במי שופכין,
שירותי טיפול במים, שהם התפלה, טיהור, התאמה, זיהוי
ובקרה של אורגניזמים מיקרוביולוגיים, ניקוי של שרפי חילוף

יונים; שירותי התחדשות ממברנה; שירותי מערכת בקרה כימית
הקשורים להזנת כימיקלים לטיפול במערכות מים תעשייתיות,

הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216270 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 77228/02/2010



If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: FitFlop Limited

Address: Orchard House 167-169 Kensington High 
Street, London, 86, United Kingdom

Identification No.: 69731

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Clothing; footwear; headgear; all included in class 25. דברי הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

FITFLOP

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216279 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 77328/02/2010



France , 07/05/2008 צרפת , 07/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LEGRIS SA

Address: 74 rue de Paris  , Rennes, 35000, France

Identification No.: 69733

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Hoses couplings, tubes, hoses, valves, screws, 
flanges, clips, bushings, gates, obturators, pipe 
valves, rings and fittings for fluidtightness, all these 
products being non metallic; all included in class 17.

מצמדי זרנוקים, גלילים, זרנוקים, שסתומים, ברגים, אוגנים,
קוצצים, תותבים, פתחים, אטמים, שסתומי צנורות, טבעות
ומתאמים לצמידות נוזלית, כל המוצרים הללו בהיותם לא

מתכתיים; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

LIQUIFIT

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216284 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 77428/02/2010



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

Sanitary napkins, towels, pads, panty liners and 
tampons; all included in class 5.

תחבושות, מגבות, פדים, תחתוניות וטמפונים הגייניים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

KOTEX ULTRASORB

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216285 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 77528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: BODEGAS CHANDON SA

Address: Buenos Aires, Argentina

Identification No.: 69735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

TERRAZAS

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216303 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 77628/02/2010



If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/השירותים או חלק
ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Peptimmune, Inc.

Address: 64 Sidney Street  , Cambridge, Massachusetts, 
02139, U.S.A.

Identification No.: 56533

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am , P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
65202, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד.2499, תל אביב, 65202, ישראל

Pharmaceutical compositions for the modulation of 
allergic, immune or autoimmune responses; included 
in class 5.

תרכובות רוקחיות לויסות תגובות אלרגיות, חיסוניות או
אוטואימוניות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216328 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 77728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Olukai, Inc.

Address: Aliso Viejo, California, U.S.A.

Identification No.: 69737

(Oregon Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Bathing suits, beach cover ups, belts, coats, dresses, 
drysuits, jackets, jerseys, neckties, pajamas, pants, 
rainwear, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, sweat 
pants, sweat shirts, sweaters, sweatbands, swim 
caps, swim suits, t-shirts, tank tops, vests, 
underwear, water socks, wind-resistant jackets, 
wetsuits, wristbands; footwear, headgear; all included 
in class 25.

בגדי רחצה, עליוניות לחוף, חגורות, מעילים, שמלות, חליפות
צלילה, ז'קטים, אפודות, עניבות, פיג'מות, מכנסיים, בגדים

חסיני מים, צעיפים, חולצות,  מכנסיים קצרים, חצאיות, גרביים,
מכנסי ספורט, מיזעים, סוודרים, מגיני זיעה, כובעי ים, בגדי ים,
חולצות טי, חולצות ללא שרוולים, וסטים, הלבשה תחתונה,
גרבי מים, ז'קטים עמידים ברוח, בגדי צלילה, רצועות למפרק

כף היד; הנעלה,  כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216331 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 77828/02/2010



U.S.A. , 06/05/2008 ארה"ב , 06/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Marathon GTF Technology, Ltd.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 69738

(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

Gas production services; all included in class 40. שרותי יצור דלק; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

GTF

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216339 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 77928/02/2010



U.S.A. , 06/05/2008 ארה"ב , 06/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Marathon GTF Technology, Ltd.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 69738

(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

Providing technology information in the oil and gas 
industry; all included in class 42.

אספקת מידע טכנולוגי בתעשייה שמן ודלק; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

GTF

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216341 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78028/02/2010



Owners

Name: OSRAM Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung

Address: Hellabrunner Strasse 1  , Munchen, Germany

Identification No.: 49128

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Installations and apparatus included in the class, all 
for lighting, electric lamps; and parts and fittings 
included in the class for all the aforesaid goods; all 
included in class 11.

התקנים ומכשירים הנכללים בסוג זה, כולם לתאורה, מנורות
חשמליות; וחלקים ואביזרים הנכללים בסוג זה לכל הסחורות

הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

HCO

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216349 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78128/02/2010



Ownersבעלים

Name: Nirit Pecker Levav שם: נירית פקר לבב

Address: 6 Hazayit Street  , Kisarya, Israel כתובת : רחוב הזית 6  , קיסריה, ישראל

Identification No.: 58406919מספר זיהוי: 58406919

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Baharrav, Adv.

Address: 19 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 66881, Israel

שם: עודד בהרב, עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 19, תל אביב, 66881, ישראל

Clothing, footwear, headgear and brides; dresses; all 
included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש ולבוש לכלה; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216376 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78228/02/2010



U.S.A. , 18/07/2008 ארה"ב , 18/07/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Charles Machine Works, Inc.

Address: Perry, Ok, U.S.A.

Identification No.: 69746

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

Electronic locators, namely, devices used to locate 
underground cables, pipelines, utility lines and other 
underground equipment; tracking equipment, namely, 
electronic transmitting and receiving devices used to 
enable accurate underground guided earth boring; 
fault-finding equipment, namely, devices used to 
detect faults in underground cables, pipeline, utility 
lines and other underground equipment; all incuded 
in class 9.

מכשירי איתור אלקטרונים, דהיינו, מכשירים לאיתור כבלים תת
-קרקעיים, צינורות, קוים וציוד תת-קרקעי אחר; ציוד מעקב,
דהיינו, מכשירי שידור וקבלה אלקטרוניים המאפשרים קדיחה
תת-קרקעית מדויקת מודרכת; ציוד לגילוי טעויות, דהיינו,
מכשירים המשמשים לגלות טועויות בכבלים תת-קרקעיים,
צינורות, קוים וציוד תת-קרקעי אחר; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

DITCH WITCH

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216391 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SHANGHAI METERSBONWE FASHION CO., 
LTD.

Address: No. 800, Kangqiao East Road,  , Shanghai, 
China

Identification No.: 61331

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Associates, Patent 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

Imitation leather; school bags; backpacks, handbags; 
briefcases; purses; valises; furniture coverings of 
leather; umbrellas; clothing for pets; all included in 
class 18.

תחליף עור, ילקוטים, תיקי גב, תיקי יד, תיקי מסמכים, מזוודות,
ארנקים, עיסויי עור לריהוט, מטריות, הלבשה לחיות מחמד;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

ME & CITY

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216392 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78428/02/2010



Owners

Name: SHANGHAI METERSBONWE FASHION CO., 
LTD.

Address: No. 800, Kangqiao East Road,  , Shanghai, 
China

Identification No.: 61331

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Associates, Patent 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

Clothing, layettes (clothing); shoes; hats; hosiery; 
gloves (clothing); neckties; scarves; girdles; bathing 
suits; all included in class 25.

הלבשה, מערכות לצורכי תינוקות (לבוש), נעליים, כובעים,
גרביונים, כפפות (לבוש), עניבות, צעיפים, חגורות בטן, גדי ים;

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

ME & CITY

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216393 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78528/02/2010



Ownersבעלים

Name: Erez Ariel Pinhas שם: ארז אריאל פנחס

Address: 5 Steinhart Street  , Nahariya, 22443, Israel כתובת : רחוב שטיינהרט 5  , נהריה, 22443, ישראל

Identification No.: 56703044מספר זיהוי: 56703044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Richard Mann, Adv.

Address: 65 Herzl St., P.O.B. 22103, Nahariya, 22103, 
Israel

שם: ריצ'רד מן, עו"ד

כתובת : רח' הרצל 65, ת.ד.22103, נהריה, 22103, ישראל

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות,
לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים

כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216406 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78628/02/2010



Ownersבעלים

Name: Erez Ariel Pinhas שם: ארז אריאל פנחס

Address: 5 Steinhart Street  , Nahariya, 22443, Israel כתובת : רחוב שטיינהרט 5  , נהריה, 22443, ישראל

Identification No.: 56703044מספר זיהוי: 56703044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Richard Mann, Adv.

Address: 65 Herzl St., P.O.B. 22103, Nahariya, 22103, 
Israel

שם: ריצ'רד מן, עו"ד

כתובת : רח' הרצל 65, ת.ד.22103, נהריה, 22103, ישראל

Services for providing food and drink; temporary 
accommodtions; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216409 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216468 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78828/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216469 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 78928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216470 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216471 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216472 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216473 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216474 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216475 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216476 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216477 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216478 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79828/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216479 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 79928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216480 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216481 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216482 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216483 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216484 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216485 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80528/02/2010



Ownersבעלים

Name: Fixmedia Ltd. שם: פיקסמדיה בע"מ

Address: 13 Gan Rave Blvd., P.O.B. 13147, Yavne, 
81222, Israel

כתובת : שד' גן רווה 13, ת.ד.13147, יבנה, 81222, ישראל

Identification No.: 512836479מספר זיהוי: 512836479

Greeting card web site that provides service of 
sending animated greeting cards by electronic mail; 
included inclass 38.

אתר כרטיסי ברכה באינטרנט המאפשר שירות שלשליחת
כרטיסי ברכה דרך הדואר האלקטרוני; הנכלל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216488 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Samsonite Corporation

Address: 575 West St., Suite 110  , Mansfield, MA, 
02048, U.S.A.

Identification No.: 2068

(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

Luggage, suitcases; travelling bags; toiletry kits, 
messenger bags, weekend bags, garment bags, 
duffle bags, wheeled duffle bags, totes, wheeled 
totes, beauty cases, backpacks, school bags, sports 
bags, business cases, shoulder bags, briefcases, 
document holders, pilot cases, key hangers, key 
cases, coin holders, credit card holders, wallets, 
purses, billfolds, portfolios, passport holders, 
umbrellas; all included in class 18.

מטען, מזוודות; תיקי נסיעה; ערכות תמרוקים, תיקי שליח, תיקי
סוף שבוע, תיקים לבגדים, תיקי מחנאות, תיקי מחנאות עם
גלגלים, תיק גדול לסחיבת חפצים, תיק גדול לסחיבת חפצים
עם גלגלים, תיבות יופי, תיקי גב, תיקי בית ספר, תיקי ספורט,
תיבות מסמכים, תיקי כתף, תיק מסמכים, מחזיקי מסמכים,
תיבות טיס, קולב מפתחות, מחזיקי מפתחות, מחזיקי מטבע,
מחזיקי כרטיס אשראי, ארנקים, חריטים, ארנקי שטרות, תיקי

ניירת, מחזיקי דרכון, מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216492 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80728/02/2010



U.S.A. , 14/05/2008 ארה"ב , 14/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Touch panels, remote controllers, keypads, digital 
content servers, video streamers, amplifiers, on-
screen display consoles, adapters, switches and 
controllers, and networks composed thereof, for 
integrating, processing and controlling one or more of 
audio players and recorders, video players and 
recorders, video display monitors, televisions, video 
cameras, telephones, internet connections, and 
security apparatus, door and window treatments, 
HVAC apparatus and lighting fixtures; all included in 
class 9.

לוחות בקרה מופעלים בנגיעה, שלטי רחוק, מקלדות, שרתי
תוכן דיגיטלי, סרטי וידאו, מגברים, מסופי תצוגה על מסך,
מתאמים, מתגים ושלטים, ורשתות מורכבות מהם, לשילוב
עיבוד ושליטה על נגני ומקליטי אודיו יחידים או יותר, נגני
ומקליטי וידאו, צגי מסך וידאו, טלוויזיות, מצלמות וידאו,
טלפונים, חיבורי אינטרנט והתקני בטיחות, טיפול חלונות

ודלתות, התקני HVAC ומתקני תאורה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ROSIE

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216493 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80828/02/2010



U.S.A. , 15/05/2008 ארה"ב , 15/05/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Integration and automation of entertainment and 
other electronic devices in homes and businesses 
namely, audio and video players and recorders, 
radios, televisions, video cameras, video display 
monitors, telephones, intercom systems, HVAC 
systems, security systems, computer networks and 
internet connections; all included in class 37.

שילוב ומיכון של מכשירים למטרת בידור והתקנים אחרים
בבתים ועסקים, שהם נגני ומקליטי אודיו ווידאו, מכשירי רדיו,
טלוויזיות, מצלמות וידאו, צגי מסך וידאו, טלפונים, מערכות

אינטרקום, מערכות HVAC, מערכות בטיחות, רשתות מחשב
וחיבורי אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

SAVANT

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216494 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 80928/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: McNeil Nutritionals, LLC

Address: Pennsylvania, fort Washington , U.S.A.

Identification No.: 64102

(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

Artificial sweeteners (chemical preparations); all 
included in class 1.

ממתיקים מלאכותיים (תכשירים כימיים); הנכללים כולם בסוג
.1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216496 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: McNeil Nutritionals, LLC

Address: Pennsylvania, fort Washington , U.S.A.

Identification No.: 64102

(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

A dietary aid, namely a low-calorie sweetening 
ingredient used in food products and beverages; all 
included in class 5.

תוסף דיאטטי, שהוא מרכיב ממתיק בעל ערך קלורי נמוך
לשימוש במוצרי אוכל ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216497 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: McNeil Nutritionals, LLC

Address: Pennsylvania, fort Washington , U.S.A.

Identification No.: 64102

(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

Natural sweeteners; all included in class 30. ממתיקים טבעיים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216498 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81228/02/2010



European Community Trade Mark , 
03/07/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 03/07/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

Cosmetics; perfumes; deodorants for personal use; 
antiperspirants; eau de cologne; soaps; detergents 
(not for use in industry or manufacturing processing 
or for medical use); washing powders; washing up 
liquid; preparations for laundry use; fabric softener; 
cleansing and polishing preparations; household 
bleach; shampoos; preparations for the hair; 
dentifrices; depilatory preparations; false nails; toilet 
preparations, preparations for the care of the skin, 
preparations for sue in the bath, aftershave lotions 
and shaving creams, all being non-medicated; all 
included in class 3

תכשירי קוסמטיקה; בשמים; דאודורנטים לשימוש אישי;
חומרים נגד הזעה; או-דה-קולון; סבונים; חומרי ניקוי (לא
לשימוש בתהליכים תעשייתיים או תהליכי ייצור או בשימוש
רפואי); אבקות כביסה; סבון נוזלי; תכשירים המשמשים

לכביסה; מרכך כביסה; תכשירי ניקוי וצחצוח; חומר הלבנה
לשימוש ביתי; שמפו; תכשירים לשיער; משחות שיניים;

תכשירם להסרת שיער; ציפורניים מלאכותיות; תכשירי טואלט,
תכשירים לטיפוח העור, תכשירים לשימוש באמבטיה, תחליבים
לאחר גילוח ומשחות גילוח, כולם לא תרופתיים; הנכללים כולם

בסוג 3                             .

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

FORTFOLIO

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216506 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81328/02/2010



European Community Trade Mark , 
03/07/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 03/07/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

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 incuded in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות העשויות או מצופות
במתכות יקרות, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים; הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

FORTFOLIO

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216507 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81428/02/2010



European Community Trade Mark , 
03/07/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 03/07/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

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 נסיעה;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

FORTFOLIO

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216508 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81528/02/2010



European Community Trade Mark , 
03/07/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 03/07/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

Clothing, fotwear, headgear; all incuded in class 25. דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

FORTFOLIO

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216509 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81628/02/2010



Ownersבעלים

Name: DONA CAROLINA LIMITED שם: דונה קרוליינה בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 511953366מספר זיהוי: 511953366

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

Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

דונה קרולינה
DONNA CAROLINA

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216517 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81728/02/2010



Ownersבעלים

Name: DONA CAROLINA LIMITED שם: דונה קרוליינה בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 511953366מספר זיהוי: 511953366

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

Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216519 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81828/02/2010



Owners

Name: ELG Haniel GmbH

Address: Duisburg, Germany

Identification No.: 69789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Ores; common metals and metal containing alloys, 
especially steel; scrap made of metal and metal 
containing alloys, especially made of steel, in each 
case as primary and secondary raw materials for the 
metal producing and processing industry, especially 
the steel industry; made of metal and metal 
containing alloys, especially made of steel, not 
included in other classes; all included in class 6.

עופרות; מתכות פשוטות וסגסוגות המכילות מתכת, במיוחד
פלדה; שאריות העשויות ממתכת ומסגסוגות המכילות מתכת,
במיוחד העשויות מפלדה, בכל מקרה כחומרים גלמיים עיקריים
ומשניים עבור תעשיית יצור ועיבוד מתכת, במיוחד תעשיית
הפלדה; מוצרים ממתכת ומסגסוגות המכילות מתכת; במיוחד
העשויים מפלדה, שאינם כלולים בסוגים אחרים; כולם כלולים

בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216534 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 81928/02/2010



Owners

Name: ELG Haniel GmbH

Address: Duisburg, Germany

Identification No.: 69789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Precious metals and their alloys and precious metal 
scrap as primary and secondary raw materials for the 
metal producing and processing industry; all included 
in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן ושארית מתכת יקרה כחומרי גלם
עיקריים ומשניים עבור תעשיית יצור ועיבוד המתכת; כולם

כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216535 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82028/02/2010



Owners

Name: ELG Haniel GmbH

Address: Duisburg, Germany

Identification No.: 69789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Compilation and trade related to a range of goods of 
classes 6 and 14, namely ores; common metals and 
their alloys, precious metals and their alloys, scrap of 
common metals and precious metal scrap and goods 
produced therefrom, goods of metals and precious 
metals; all included in class 35.

איסוף ומסחר הקשורים למגוון של מוצרים בסוגים 6 ו14-,
דהיינו עופרות, מתכות פשוטות וסגסוגותיהן, מתכות יקרות
וסגסוגותיהן, שארית של מתכות פשוטות ושארית של מתכת
יקרה ומוצרים המיוצרים מהם, מוצרים של מתכות ומתכות

יקרות; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216536 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82128/02/2010



Owners

Name: ELG Haniel GmbH

Address: Duisburg, Germany

Identification No.: 69789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Monetary affairs in connection with the trade in goods 
of classes 6 and 14, namely ores; common metals 
and their alloys, precious metals and their alloys, 
scrap of common metals and precious metal scrap 
and goods produced therefrom, goods of metals and 
precious metals; all included in class 36.

עסקי כספים בהקשר למסחר במוצרים בסוגים 6 ו14-, דהיינו
עופרות, מתכות פשוטות וסגסוגותיהן, מתכות יקרות

וסגסוגותיהן, שארית של מתכות פשוטות ושארית של מתכת
יקרה ומוצרים המיוצרים מהם, מוצרים של מתכות ומתכות

יקרות; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216537 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82228/02/2010



Owners

Name: ELG Haniel GmbH

Address: Duisburg, Germany

Identification No.: 69789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Transport, packaging and storage of goods of 
classes 6 and 14, namely ores, common metals and 
their alloys, precious metals and their alloys, scrap of 
common metals and precious metals scrap and 
goods produced therefrom, goods of metals and 
precious metals; all included in class 39.

הובלה, אריזה ואחסנה של מוצרים בסוגים 6 ו14-, דהיינו,
עופרות, מתכות פשוטות וסגסוגותיהן, מתכות יקרות

וסגסוגותיהן, שארית של מתכות פשוטות ושארית של מתכת
יקרות ומוצרים המיוצרים מהם, מוצרים של מתכות ומתכת

יקרה; כולם כלולים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216538 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82328/02/2010



Owners

Name: ELG Haniel GmbH

Address: Duisburg, Germany

Identification No.: 69789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Treatment of materials of goods of classes 6 and 14, 
namely ores, common metals and their alloys, 
precious metals and their alloys, scrap of common 
metals and precious metals scrap and goods 
produced therefrom, goods of metals and precious 
metals; all included in class 40.

טיפול בחומרים של מוצרים בסוגים 6 ו14-, דהיינו, עופרות,
מתכות פשוטות וסגסוגותיהן, מתכות יקרות וסגסוגותיהן,

שארית של מתכות פשוטות ושארית של מתכת יקרות ומוצרים
המיוצרים מהם, מוצרים של מתכות ומתכת יקרה; כולם כלולים

בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216539 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82428/02/2010



Owners

Name: ELG Haniel GmbH

Address: Duisburg, Germany

Identification No.: 69789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Scientific and technological services and research 
services and industrial analysis relating to goods of 
classes 6 and 14, namely ores, common metals and 
their alloys, precious metals and their alloys, scrap of 
common metals and precious metals scrap and 
goods produced therefrom, goods of metals and 
precious metals; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ושירותי מחקר ואבחון תעשייתי
המתייחסים למוצרים בסוגים 6 ו14-, דהיינו, עופרות, מתכות
פשוטות וסגסוגותיהן, מתכות יקרות וסגסוגותיהן, שארית של
מתכות פשוטות ושארית של מתכת יקרות ומוצרים המיוצרים
מהם, מוצרים של מתכות ומתכת יקרה; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216540 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82528/02/2010



Owners

Name: FAO Schwarz Family Foundation

Address: 114 West 47th Street  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 69369

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד.33113, תל אביב, 64927,
ישראל

Toys adn games; all incuded in class 28. צעצועים ומשחקים; כולם נכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

FAO

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216559 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82628/02/2010



Switzerland , 10/10/2008 שוויץ , 10/10/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3  , Neuchatel, 2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Precious metals and their alloys and products made 
from these materials or coated therewith, not 
included in other classes, in particular fancy 
keyholders; jewelry, bijouterie, precious stones; 
timepieces and chronometric instruments, in 
particular watches, watch bands, chronometers, 
chronographs, clocks; component parts, spare parts 
included in this class for all the aforementioned 
goods; accessories included in this class for all the 
aforementioned goods, in particular boxes and cases 
for watches, caskets, cases, display boxes; all 
included in class14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן ומוצרים העשויים מחומרים כאמור
או מצופים בהם, שאינם כלולים בסוגים אחרים ובמיוחד מחזיקי
מפתחות מצועצעים, תכשיטים, קישוטים, אבנים יקרות; מתקני

מורי שעות וכרונומטרים, מכשירים כרונומטריים ובמיוחד
שעונים, רצועות לשעונים, כרונומטרים, כרונוגרפים, חלקים,

חלפים ומרכביבים לכל המכשירים כאמורים לעיל השייכים לסוג
זה; חלקים נלווים למכשירים כאמורים השייכים לסוג זה
ובמיוחד קופסאות ונרתיקים לשעונים, תיבות, ארגזים,

וקופסאות תצוגה; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216563 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82728/02/2010



Switzerland , 10/10/2008 שוויץ , 10/10/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3  , Neuchatel, 2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials 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; ארגזי נסיעה

ומזוודות; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות
ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216564 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82828/02/2010



Switzerland , 10/10/2008 שוויץ , 10/10/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3  , Neuchatel, 2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Clothing, footwear, headgear; all included in classs 
25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216565 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 82928/02/2010



Switzerland , 10/10/2008 שוויץ , 10/10/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3  , Neuchatel, 2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216566 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83028/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

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; הנכלים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216586 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventillating, water 
supply and sanitary purposes; all included in class 
11.

מכשירים למטרות תאורה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור,
ייבוש, אוורור, אספקת מים וסניטריה; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216587 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83228/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות במתכות יקרות או המצופים
בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות;
מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216588 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Leather and imitations of leather, and gooods 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 incuded in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי טיולים;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216589 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83428/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

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 
incuded 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 שמשמשת בבניה); כלי זכוכית, חרסינה
וכלי חרס שאינם נכללים בסוגים אחרם; הנכללים כולם בסוג

.21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216590 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83528/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216591 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmans trees; all included in class 28.

משקחים וצעצועים; פריטי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216592 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83728/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Coffee, 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, קפה מלאכותי;
קמח ותכשירים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה ודברי
מתיקה; קרחונים; דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפיה;
מלח, חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח;

הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216593 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83828/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; alll incuded in class 
35.

פרסום; ניהול עסקי; אדמינסטרציה עסקית; תפקודים משרדיים;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216594 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 83928/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; all incuded in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; דיור זמני; הנכללים כולם
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216595 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 84028/02/2010



Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216630 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 84128/02/2010



Synthetic resins; thermoplastic and thermosetting 
synthetic resins, organic molding compositions, for 
general use in the industrial arts; chemical 
intermediates; organosilicone compounds-namely, 
polysiloxanes and silanes in the form of resins, 
pastes, fluids, elastomers, vulcanizing preparations 
and accelerators; antifoaming agents; catalysts for 
paints; chemicals for developing and fixing x-ray films 
and other chemicals associated with the 
development of said films; phosphors; chemical 
substances for use as nuclear fissionable material; 
fuel for nuclear reactors; fused quartz in various 
shapes such as discs, ingots, rods and tubes for 
general use in the industrial arts; adhesive 
substances used in industry; polycrystalline alumina 
ceramic, for general use in the industrial arts; 
soldering fluxes and preparations; thermoplastic and 
thermosetting adhesives;  chemicals, biochemicals 
and reagents for use in industry, science and 
research; chemical preparations, kits and reagents 
for analysis or diagnosis used for scientific purposes, 
namely, chemical preparations for cell separation and 
culture, nucleic acid purification, nucleotides, 
fluorescent nucleotides, oligonucleotides, peptides, 
proteins, amino acids, organic molecules, and 
markers for DNA/RNA synthesis; reagents for 
luminescence; reagents for gene expression 
quantification; reagents for use with the polymerase 
chain reaction process; reagents for use with the 
rolling circle amplification process; reagents for cDNA 
cloning and vectors, modifying and restriction 
enzymes; reagents for labeling, sequencing and 
fragment analysis of nucleic acids, proteins and 
custom synthesis; reagents for recombinant protein 
expression purification; chromatography media; 
reagents for electrophoresis, bioinformatics, 
spectrophotometry and fluorometry; radiochemicals 
for scientific research use; reagents for scintillating 
proximity assays; high through put screening assays 
for drug development; reagents for high resolution 
laser fluorescence confocal microscopy; specialty 
chemicals for use in industry, science and research; 
gases and gas mixtures for industrial, research and 
scientific purposes; chemical preparations and 
substances for use in the manufacture of 
pharmaceutical products, diagnostic preparations 
and substances; chemical test reagents, saline 
solution and reagent-coated paper all for scientific 
and laboratory use; fissionable chemical elements for 
scientific research use; radioactive elements and 
isotopes for industrial, scientific and research 
purposes; radioactive sources and standards for use 
in radiographic techniques; radioactive sources for 
use in non-destructive testing, purification and 
sterilizing techniques; radionuclides for scientific 
research use; chemicals and chemical compositions 
for use in the treatment of water systems, wastewater 
treatment systems, cooling water systems, boiler 
water and steam generating systems, boiler 
condensate systems, fluid separation systems, water 
clarification and dewatering in aqueous systems; 
conditioning systems, gas cleaning systems, 
industrial process systems, fuels and fuel processing 
systems, hydrocarbon and gas processing systems, 
oil and gas processing and petrochemical systems, 
chemical gasoline additives and distillate fuel 
additives; performance additives for fuels used in 
turbine engines; bags of chemically-treated water-

שרפים סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתקשים
לאחר חימום, הרכבים אורגניים לעיצוב, לשימוש כללי באמנויות
התעשייתיות; חומרי ביניים כימיים; הרכבים אורגנו סיליקונים -
שהם, פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים,
אלסטומרים, תכשירים גפורים ומאיצים; חומרים למניעת קצף;
זרזים עבור צבעים; כימיקלים לפיתוח וקביעת סרטי רנטגן
וכימיקלים אחרים הקשורים לפיתוח סרטים כאלה; נהורנים;
חומרים כימיים לשימוש כחומר בקיע גרעיני; דלק עבור כורים
גרעיניים; קוורץ אחוי בצורות שונות כגון דיסקים, מטילים,

מוטות ושפופרות לשימוש כללי באמנויות התעשייתיות; חומרים
נדבקים לשימוש בתעשייה; קרמיקת אלומין רב-גבישית,

לשימוש כללי באמנויות התעשייה; שטפים ותכשירים להלחמה;
דבקים תרמופלסטיים ומתקשים לאחר חימום; כימיקלים, ביו-
כימיקלים וריאגנטים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; תכשירים
כימיים, ערכות וריאגנטים לניתוח או אבחון לשימוש למטרות
מדעיות, שהם תכשירים כימיים להפרדה ותרבות של תאים,

טיהור חומצה גרעינית, נוקלאוטידים, נוקלאוטידים
פלואורסנטיים, אוליגונוקלאוטידים, פפטידים, חלבונים, חומצות
;DNA/RNA אמינו, מולקולות אורגניות, וסמנים עבור סינתזת
ריאגנטים עבור נהורנות; ריאגנטים עבור כימות התבטאות הגן;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך תגובת השרשרת הפולימרזית;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך הגברת גלגול המעגל; ריאגנטים
עבור שיבוט ווקטורי cDNA, אנזימים לשינוי וקיטוע; ריאגנטים
לתיוג, הרצפה וניתוח רסיסים של חומצות גרעיניות, חלבונים

וניתוח מוזמן; ריאגנטים עבור טיהור התבטאות חלבון
ריקומביננטי; אמצעים כרומטוגרפיים; ריאגנטים עבור
אלקטרופורזה, ביואינפורמטיקה, ספקטרופומטריה

ופלואורומטריה; רדיוכימיקלים לשימוש במחקר מדעי; ריאגנטים
עבור תבחיני קרבה נצנוציים; תבחיני מיון עם הספק גבוה עבור

פיתוח תרופות; ריאגנטים עבור מיקרוסקופית לייזר
פלואורסנטית משותפת מוקדים ברזולוציה גבוהה; כימיקלים
מיוחדים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; גזים ותערובות גז
למטרות תעשייה, מחקר ומדע; תכשירים וחומרים כימיים
לשימוש בייצור מוצרי רוקחות, תכשירים וחומרים אבחוניים;
ריאגנטים לבדיקה כימית, תמיסה מלוחה ונייר מצופה ריאגנט,

כולם לשימוש מדעי ובמעבדה; אלמנטים כימיים בקיעים
לשימוש במחקר מדעי; אלמנטים רדיואקטיביים ואיזוטופים

למטרות תעשייה, מחקר ומדע; מקורות ותקנים רדיואקטיביים
לשימוש בטכניקות רדיוגרפיות; מקורות רדיוגרפיים לשימוש
בבדיקה לא הרסנית, טכניקות טיהור וחיטוי; רדיונוקלידים
לשימוש במחקר מדעי; כימיקלים ותכשירים כימיים לשימוש
בטיפול במערכות מים, מערכות לטיפול במי שופכין, מערכות
קירור למים, מערכות לדודי מים ולייצור אדים, מערכות תעבות
בדוודים, מערכות להפרדת נוזלים, צילול מים וניקוז במערכות
מימיות; מערכות אכשור, מערכות ניקוי גז, מערכות תהליכים
תעשייתיים, דלקים ומערכות לעיבוד דלקים, מערכות לעיבוד
פחמימנים וגזים, מערכות לעיבוד שמנים וגזים ומערכות
פטרוכימיות, תוספים כימיים לבנזין ותוספי דלק מזוקקים;

תוספי ביצוע עבור דלקים לשימוש במנועי טורבינה; תיקים של
חומרים גרגריים סופגי מים שטופלו כימית להשמה בטנקי דלק;
ערכת בדיקה המכילה ריאגנטים לשימוש בקביעת נוכחות אצות
ואורגניזמים פעילים בדלק דיזל; תרביות חיידקים וחומרי הזנה
לטיפול במי שופכין ומשקעים; כימיקלים פולימריים לשימוש
בפיזור חומר חלקיקי בציוד לייצור אדים; כימיקלים ותרכובות
כימיות כמונעי זיהום ומסלקי תחליבים בהפקת קוק ובפעולות
תוצרי לוואי של תעשיות הברזל והפלדה, הנכללים בסוג 1.

י"ד אדר תש"ע - 84228/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

absorbing granular materials for placement into fuel 
tanks; test kit consisting of reagents used for 
determining the presence of algae and active organic 
organisms in diesel fuel; bacteria cultures and 
nutrients for wastewater and sludge treatment; 
polymeric chemicals used to disperse particulate 
matter in steam generating equipment; chemicals 
and chemical compositions as antifoulants and 
demulsifiers in coke-making and by-product 
operations of iron and steel industries, included in 
Class 1.

שרפים סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתקשים
לאחר חימום, הרכבים אורגניים לעיצוב, לשימוש כללי באמנויות
התעשייתיות; חומרי ביניים כימיים; הרכבים אורגנו סיליקונים -
שהם, פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים,
אלסטומרים, תכשירים גפורים ומאיצים; חומרים למניעת קצף;
זרזים עבור צבעים; כימיקלים לפיתוח וקביעת סרטי רנטגן
וכימיקלים אחרים הקשורים לפיתוח סרטים כאלה; נהורנים;
חומרים כימיים לשימוש כחומר בקיע גרעיני; דלק עבור כורים
גרעיניים; קוורץ אחוי בצורות שונות כגון דיסקים, מטילים,

מוטות ושפופרות לשימוש כללי באמנויות התעשייתיות; חומרים
נדבקים לשימוש בתעשייה; קרמיקת אלומין רב-גבישית,

י"ד אדר תש"ע - 84328/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Pharmaceutical preparations for use in diagnosis; 
veterinary pharmaceutical preparations for use in 
diagnosis; pharmaceutical and veterinary substances 
for medical purposes; diagnostic reagents and 
preparations for medical purposes; diagnostic 
substances for medical purposes; contrast media for 
medical imaging; diagnostic scanning agents for in 
vivo use; diagnostic imaging agents for magnetic 
resonance imaging; radiopharmaceutical products for 
clinical, medical, scientific and research use; 
radiopharmaceutical sources and standards for use 
in nuclear medicine; radioactive pharmaceutical 
preparations and non-radioactive reagents for 
producing radiopharmaceuticals for in vivo diagnostic 
or therapeutic use; gases and gas mixtures for 
medical imaging, included in Class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באבחון; תכשירי רוקחות וטרינריים
לשימוש באבחון; חומרי רוקחות וחומרים וטרינריים למטרות
רפואיות; תכשירים וריאגנטים אבחוניים למטרות רפואיות;

חומרים אבחוניים למטרות רפואיות; אמצעים ניגודיים  להדמיה
רפואית; חומרי סריקה אבחוניים לשימוש בגוף החי; חומרי
הדמיה להדמית תהודה מגנטית; מוצרים רדיופרמצבטיים
לשימוש קליני, רפואי ומדעי ולמחקר; מקורות  ותקנים

רדיופרמצבטיים לשימוש ברפואה גרעינית; תכשירי רוקחות
רדיואקטיביים וריאגנטים לא רדיואקטיביים לייצור חומרים
רדיופרמצבטיים לשימוש אבחון או טיפול בגוף החי; גזים

ותערובות גזים להדמיה רפואית, הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216631 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 84428/02/2010



Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216632 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 84528/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Engines using alternative fuels, namely gas, coal, 
mine gas, biogas created during the fermentation of 
agricultural waste, sewage gas and industrial waste 
gas; apparatus, equipment and instruments for the 
generation of power, namely, electric generators and 
wind powered electricity generators; turbines; 
turbines for power generation; wind turbines for 
power generation; wind turbines in association with 
wind farms, turbine generating installations, namely, 
power generating installations; engines for the 
generation of electricity; and parts and fittings for all 
the aforesaid; solar-powered electricity generators; 
complete line of materials, appliances, machinery, 
components, parts, systems and plants for the 
generation, transformation, conversion, transmission, 
distribution, control and utilization of electricity; 
dynamo electric machines, induction devices, electric 
translating devices, electric regulating and controlling 
devices, electric lamps, electric measuring 
instruments, electric protective devices, 
switchboards, switchboard appliances, wiring 
devices, and supplies; electric motors of all kinds, 
steam and gas turbines and parts thereof, electric 
generators and their parts, aircraft engines, 
compressors; washing machines, dryers, 
dishwashers, garbage disposers and compactors; 
pumps, namely, centrifugal pumps, diaphragm 
pumps, bellows pumps and process and transfer 
pumps; fluid control devices, namely, valves, flow 
meters, pressure switches, sequence timers, 
regulators, levelers, ejectors, and electrical controls 
and switches; fluid separation cartridges and parts 
therefor, including semi-permeable membranes; filter 
cartridges for various industrial machines for filtration 
applications including the filtration of coating 
solutions for the manufacture of magnetic tape and 
the filtration of petrochemicals, portable water, beer 
in the brewing industry, and other specialty 
chemicals; machines for the feeding and application 
of chemicals for industrial use; axial andcentrifugal 
compressors; reciprocating compressors; screw and 
vane compressors; rotary, vacuum, electric, 
submersible and centrifugal pumps; turbo expanders, 
namely, air and electric compressors; CNG refueling 
machines for land vehicles and industrial equipment 
and accessories and parts for all the foregoing 
namely, pumps, valves, fuel filters, filter casings, 
distributor rotors, blades, bearings and mechanical 
seals; steam condensers; boat engines; 
turbochargers for engines; fuel injectors, included in 
Class 7.

מנועים שמשתמשים בדלקים חלופיים, שהם גז,פחם, גז
מכרות, ביו-גז שנוצר במשך תסיסה של פסולת חקלאית, גז
ביוב וגז פסולת תעשייתית; התקן, ציוד ומכשירים לייצור כוח,
שהם מחוללי חשמל ומחוללי חשמל מונעים ע"י רוח; טורבינות;
טורבינות לייצור כוח; טורבינות רוח לייצור כוח; טורבינות רוח
הקשורים לחוות רוח, מתקני טורבינות לייצור, שהם מתקנים
לייצור כוח; מנועים לייצור חשמל; וחלקים ואביזרים לכל הנ"ל;

מחוללי חשמל מונעים ע"י השמש; קו שלם של חומרים,
מכשירים, מכונות, רכיבים, חלקים, מערכות ומפעלים לייצור,
שינוי, המרה, שידור, הפצה, בקרה וניצול של חשמל; מכונות
דינמו חשמליות, התקני השראה, התקני תרגום חשמליים,
התקני וויסות ובקרה חשמליים, פנסים חשמליים, מכשירי
מדידה חשמליים, התקני הגנה חשמליים, מרכזיות, מכשירי

מרכזיות, התקני חיוט ואספקה; מנועים חשמליים מכל הסוגים,
טורבינות אדים וגז וחלקים עבורם, מחוללים חשמליים

וחלקיהם, מנועי מטוסים, מדחסים; מכונות כביסה, מייבשים,
מדיחים, מסלקי ודוחסי אשפה; משאבות, שהן משאבות

צנטריפוגליות, משאבות דיאפרגמה, משאבות מפוח ומשאבות
תהליך והעברה; התקנים לבקרת נוזלים, שהם שסתומים, מוני
זרימה, מתגי לחץ, קוצבי זמן רצף, ווסתים, משווים, מפלטים,
ובקרים ומתגים חשמליים; מחסניות להפרדת נוזלים וחלקים
עבורן, כולל ממברנות חדירות למחצה; מחסניות סינון למכונות
תעשייתיות שונות ליישומי סינון הכוללים סינון תמיסות ציפוי
לייצור סרט מגנטי וסינון פטרוכימיקלים, מי שתייה, בירה
בתעשיית בישול שכר, וכימיקלים מיוחדים אחרים; מכונות
להזנה ויישום כימיקלים לשימוש תעשייתי; מדחסים ציריים

וצנטריפוגליים; מדחסים נענד; מדחסי ברגים ולהבות; משאבות
סיבוביות, ואקום, חשמליות, ניתנות לשיקוע וצנטריפוגליות;
מרחבי טורבו, שהם מדחסי אוויר וחשמליים; מכונות תדלוק
CNG עבור כלי רכב יבשתיים וציוד ואביזרים תעשייתיים

וחלקים עבור כל הנ"ל, שהם משאבות, שסתומים, מסנני דלק,
עטיפות מסננים, רוטורי מפלג, להבים, מסבים ואטמים מכניים;
מעבות אדים; מנועי סירות; מטעני טורבו עבור מנועים; מזרקי

דלק, הנכללים בסוג 7.

י"ד אדר תש"ע - 84628/02/2010



Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 84728/02/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216633 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 84828/02/2010



LED refrigerator lights; LED lighting systems; LED 
traffic and rail signals; fuel pumps for service stations 
for fueling airplane engines; fuel distribution 
equipment, namely, metered fuel pumps, electrical 
fuel level gauges, control valves for regulating the 
flow of gases and fuel lines; automated fuel station 
management systems comprising computer 
operating software, metered fuel pumps, rate control 
panels, fuel lines and dispensing nozzles for fueling 
land and marine vehicles and marine vehicles and 
aircraft; gas meters; on-board and wayside signaling 
and communication systems, train inspection 
systems, cross warning systems, switch machines; 
GPS - based tracking and monitoring systems for the 
railroad and transit industries; electrical devices and 
electrical power distribution products, namely, 
capacitors, circuit breakers, circuit breaker load 
centers, circuit closers, circuit interrupters, 
commutators, contactors, current rectifiers, current 
limiters, electric contacts, electric collectors, electric 
conductors, electric connectors, electric controllers, 
electric inductors, electric power supplies, electricity 
distribution boards and boxes, electricity distribution 
consoles, electricity switchboards and switchboxes; 
computer software for persons who troubleshoot and 
maintain programmable controllers, for analyzing 
blood vessels including cardiac vessels which also 
provides calculation functions with respect to blood 
vessels, for use with medical patient monitoring 
equipment, for receiving, processing, transmitting 
and displaying data, for use in developing 
personalized asset allocation programs; for use on-
line which enables office equipment dealers to submit 
applications, manage portfolios and communicate 
with the company; for use in accessing mortgage and 
insurance information, for collecting data involving 
vital medical signs, for use in electrical power 
systems analyses and instructional manual sold as a 
unit therewith, for use by employees for financial 
institutions for determining financial investments for 
clients and in processing the sale of the identified 
investments, for obtaining information on the flood-
hazard status of real property, for the development of 
graphical user interfaces and data visualization, in 
the calculation of mortgage payments, for regulating 
and managing vehicle fleet maintenance services for 
use in connection with accessing and utilizing 
commercial computer services, for use by customers 
to obtain lease portfolio information, for a radiology 
information system for use by radiologists and 
radiology department in the database management 
of employee and patient information for patient 
monitoring and archival purposes installed on and 
used in connection with pcs and medical monitoring 
equipment for graphical user interface, for use in 
sending encrypted and compressed data, paging 
carrier systems, providing access to websites where 
buyers and sellers can conduct business 
electronically, and for underground navigation 
namely for navigation of down hole probe assembly 
for oil drilling and drilling assemblies for routing 
underground utilities; electronic, nuclear, industrial 
and laboratory testing, measuring, computing and 
control instruments and apparatus, telephones; 
electrical goods, electrical power generation and 
distribution products and electrical voltage and 
overvoltage surge products, namely, arresters, 
busways; capacitors; lighting contactors; controllers

LED אותות ;LED למקררים; מערכות תאורת LED אורות
לתנועה ולמסילות; משאבות דלק עבור תחנות שירות לתדלוק
מנועי מטוסים; ציוד להתפלגות דלק, שהוא משאבות דלק עם
מונים, מדדי מפלס דלק חשמליים, שסתומי בקרה לוויסות

זרימת גזים וצינורות דלק; מערכות ניהול תחנת דלק אוטומטיות
המכילות תוכנות מחשב להפעלת מחשב, משאבות דלק עם

מונים, לוחות לבקרת קצב, צינורות דלק ונחירי אספקה לתדלוק
כלי רכב יבשתיים וימיים וכלי רכב ימיים ומטוסים; מוני גז;
מערכות איתות ותקשורת בתוך הרכב ובצד הדרך, מערכות
לבקרת רכבת, מערכות להתראה לגבי עוברים, מכונות עתוק,
מערכות עיקוב והשגחה מבוססות על GPS לתעשיות המסילה
והתעבורה; התקנים חשמליים ומוצרים חשמליים לחלוקת כוח,
שהם קבלים, שוברי מעגל, מרכזים להטענת שוברי מעגל,
סוגרי מעגל, קוטעי מעגל, מחלפים, מגעונים, מישרי זרם,
מגבילי זרם, מגעים, מאגרים חשמליים, מוליכים חשמליים,

מחברים חשמליים, בקרים חשמליים, סלילי השראה חשמליים,
אספקת כח חשמלי, לוחות וקופסאות לחלוקת חשמל, קונסולות

לחלוקת חשמל, מרכזיות חשמל וקופסאות מיתוג חשמל;
תוכנות מחשב לאנשים שפותרים בעיות ומתחזקים בקרים
שניתנים לתיכנות, לניתוח כלי דם כולל כלי דם של הלב

שמספקות גם תפקודי חישוב לגבי כלי דם, לשימוש עם ציוד
להשגחה רפואית של חולים, לקבלה, עיבוד, העברה והצגה של

נתונים, לשימוש בפיתוח תוכנות אישיות להקצבת נכסים;
לשימוש מקוון שמאפשר לסוחרי ציוד משרדי להגיש בקשות,
לנהל תיקים ולהתקשר עם החברה; לשימוש לגישה למידע על

משכנתאות וביטוח, לאיסוף נתונים הכוללים סימני חיים
רפואיים, לשימוש בניתוחי מערכות כוח חשמלי וספר הוראות
שנמכר כיחידה יחד איתן, לשימוש ע"י עובדים במוסדות
פיננסיים לקביעת השקעות פיננסיות עבור לקוחות ועיבוד
מכירת ההשקעות המזוהות, להשגת מידע על סטטוס סיכון
הצפה של נכסי דלא ניידי, לפיתוח ממשקי משתמש גרפיים
וויזואליזציה של נתונים, לחישוב תשלומי משכנתא, להסדרה
וניהול של שירותי תחזוקת צי רכב לשימוש בקשר לגישה וניצול
שירותי מחשב מסחריים, לשימוש ע"י לקוחות להשגת מידע על
תיק החכרה, עבור מערכת מידע רדיולוגי לשימוש ע"י רדיולוגים
ומחלקה רדיולוגית בניהול מאגר מידע של מידע על עובדים
וחולים עבור השגחה על חולים ולמטרות ארכיוניות המותקנת
על PCs ולשימוש בקשר איתו וציוד השגחה רפואית לממשק
משתמש גרפי, לשימוש במשלוח נתונים מוצפנים ודחוסים,

מערכות נשיאת כריזה, אספקת גישה לאתרי רשת בהם קונים
ומוכרים יכולים לנהל עסקים אלקטרונית, ועבור ניווט תת-
קרקעי שהוא ניווט הרכבת גשוש שמוכנס לחור עבור קידוח
לדלק והרכבי קידוח לניתוב מתקני תועלת תת-קרקעיים;

מכשירים והתקנים לבדיקה, מדידה, חישוב ובקרה חשמליים,
גרעיניים, תעשייתיים ומעבדתיים, טלפונים; מוצרים חשמליים,
ייצור כוח חשמלי ומוצרי חלוקה ומוצרי מתח חשמליים ומוצרי
גלי מתח-יתר, שהם כולאים, אפיקי מוליכים; קבלים; מגעי
תאורה; בקרים והתקני קלט/פלט; נתיכים; בקרי תאורה;

קופסאות מיתוג, LEDs, שהם דיודות פולטי אור, ווסתי מתח
עבור מגיני גל מתח של כוח חשמלי, מדבירי גלי מתח, מדי
מתח, לוחות מעגל, ממסרים וקוצבי זמן חשמליים, סלילוניות
ומתגי הגבלה, מתנעים ידניים במתח מלא, מתנעים במתח
מופחת, מתגים ומנתקים חשמליים, בלוקים למסופי לוחות
מעגל ולוחות שאיבה, שוברי ומנתקי מעגל, שנאים, לוחות

תאורה חשמלית ומעגל כוח, חוטים חשמליים, כבלים, חבלים,
ומוליכים, חיווט ואביזרים חשמליים, כליאי ברק, מוני חשמל,
מוני כוח, נגדי הארקה, חיישני לחות וחום; חיישני בניה ועץ;
חיישני כיול תעשייתיים, מתגי לחיצה, מרכזי בקרת מנוע, חוטי
חימום להתנגדות חשמלית ובקרים חשמליים עבורם ו-ווסתי
מתח; תוכנות ותוכנות מחשב לשימוש בתעשייה, במחקר

וברפואה; התקן לאלקטרופורזה; עמודות ומשאבות
כרומטוגרפיות; התקן למיקרו-ייצור; התקן למערכות

ביואינפורמטיקה; התקן לנצנוץ; התקן הדמיה לפליטות
רדיואקטיביות ונהורניות; מערכות סינתזה וטיהור משולבות;

התקן לייצור אוליגונוקליוטידים; התקן למיקרו-מערכים; מערכות
אופטיות מבוססות לייזר להדמיה דיגיטלית; שקופיות מיקרו-
מערכים; כלי זכוכית למעבדה; בקבוקונים ומיקרו-בקבוקונים;
צלחות מיקרו-טיטר; תוכנות מחשב לניהול חדר ניתוחים של
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and input/output devices; fuses; lighting controls; 
switch boxes, LEDs, namely, light emitting diodes, 
voltage regulators for electric power, voltage surge 
protectors, voltage surge suppressors, voltmeters, 
electrical circuit boards, relays and timers, solenoids 
and limit switches, full-voltage manual starters, 
reduced voltage starters, electrical switches and 
disconnects, circuit board terminal blocks and 
pumping panels, circuit breakers and disconnects, 
transformers, electrical lighting and power circuit 
boards, electrical wires, cables, cords, and 
conductors, electrical wiring and fixtures, lightning 
arrestors, electricity meters, power meters, grounding 
resistors, humidity and temperature sensors; building 
and wood sensors; industrial calibration sensors, 
push buttons, motor control centers, electrical 
resistance heating wires and electrical controllers 
therefor and voltage regulators; software and 
software programs for industrial, research, and 
medical use; apparatus for electrophoresis; 
chromatography columns and pumps; apparatus for 
microfabrication; apparatus for bioinformatics 
systems; apparatus for scintillation; imaging 
apparatus for radioactive and luminescent emissions; 
synthesis and purification integrated systems; 
apparatus manufacturing oligonucleotides; apparatus 
for microarrays; laser based optical systems for 
digital imaging; microarray slides; laboratory 
glassware; vials and microvials; microtitre plates; 
computer software for hospital operating room 
management; computer software for critical care 
information management; industrial process control 
software; computer software programs and program 
manuals sold as a unit for use in factory 
management; graphical user interface based 
computer programs for controlling machines in 
industrial automation applications; software for 
creating graphics displays and editing dynamic data 
interfaces for realtime graphics applications for 
industrial and business applications; communications 
software for connecting computer network users; 
software for plastic injection molding; software for 
control, monitoring, simulation, communications, data 
logging and collection, and factory automation; 
software to integrate manufacturing machine 
operations, control processes, provide data for 
visualization, track problems and generate production 
reports; packaged software for use in the operation 
and programming of grinding machines in the 
manufacturing industry; industrial process control 
hardware, namely, computer monitors; laptop 
computers, ethernet cards and cables; computer 
networking hardware, memory cards; microchips; 
microprocessors; computer network hubs, switches 
and routers, computer accessories, display devices 
and terminals; computer whiteboards; system boards 
and processors; call control, operator interface, gage 
interfaces and data collectors; control and 
manufacturing applications, namely, statistical 
process control, data collection, distributed numerical 
control; manufacturing execution systems and 
document management; digital signal processing 
products and systems, namely industrial automation 
controls and programmable logic controllers; 
machine tools, namely, an adaptive control product in 
the nature of an external controller to optimize 
machine tool cutting performance of rough and semi-
rough cuts; distributed and remote input/output

בית חולים; תוכנות מחשב לניהול מידע לגבי טיפול קריטי;
תוכנות לבקרת תהליך תעשייתי; תוכנות מחשב וספרי הוראות
של תוכנה שנמכרים כיחידה לשימוש בניהול ביח"ר; ממשק
משתמש גרפי מבוסס על תוכנות מחשב לבקרת מכונות

ביישומי אוטומציה תעשייתית; תוכנות ליצירת תצוגות גרפיות
ולעריכת ממשקי נתונים דינמיים עבור יישומי גרפיקה בזמן
אמת ליישומים תעשייתיים ועסקיים; תוכנות תקשורת לחיבור
משתמשי רשת מחשבים; תוכנות לעיצוב ע"י הזרקת פלסטיק;
תוכנות עבור בקרה, השגחה, סימולציה, תקשורת, רישום
נתונים ואיסוף, ואוטומציה מפעלית; תוכנות לשילוב פעולות
מכונות ייצור, תהליכי בקרה, לאספקת מידע לויזואליזציה,
עיקוב אחר בעיות ויצירת דוחות תפוקה; תוכנות ארוזות

לשימוש בהפעלה ותיכנות של מכונות טחינה בתעשיית הייצור;
חומרה לבקרת תהליך תעשייתי, שהיא צגי מחשב; מחשבים
ניידים, כרטיסים וכבלים לרשת מקומית; חומרה לרישות

מחשבים, כרטיסי זיכרון; מיקרו-שבבים; מיקרו-מעבדים; רכזים,
מתגים ומנתבים ל;רשת מחשבים; אביזרי מחשב, התקני

תצוגה ומסופים; לוחות לבנים למחשב; לוחות ומעבדי מערכת;
בקר שיחות, ממשק מפעיל, ממשקי כיול ואוספי נתונים; יישומי
בקרה וייצור, שהם בקרת תהליך סטטיסטי, איסוף נתונים,

בקרת מספרית מחולקת; מערכות לביצוע ייצור וניהול מסמכים;
מוצרים ומערכות לעיבוד אות דיגיטלי, שהם בקרי אוטומציה
תעשייתיים ובקרי הגיון שניתנים לתיכנות; כלי מכונות, שהם
מוצר בקרה מסתגל בצורה של בקר חיצוני לאופטימיזציה של
ביצוע כלי מכונה לחיתוך בחתכים גסים וגסים למחצה; התקני
חומרת קלט/פלט מחולקים ורחוקים, מודולי קלט/פלט, מודולי
ממשק, אספקת כוח חומרת התקנה; מערכות התראה לחדירה

ופריצה; התקני בטחון, שהם תיכנות מחשבי הגיון, לוחות
בקרה, גלאי חדירה אלקטרוניים, חיישני שבירת זכוכית
אלקטרוניים, חיישני תהודה אלקטרוניים, מגעים מגנטיים

לשימוש במערכות בטחון, לוחות מתגים אלקטרוניים, חיישני
תנועה אלקטרוניים עבור מערכות התראה, מתגים אלקטרוניים
רגישים לתנועה; סירנות מחוברות בחוטים, רמקולים, דרייברים
אלקטרוניים, מערכות לבקרת גישה ופיקוח על אזעקות; יחידות
לגילוי אש, חום ועשן ויחידות התראה; מערכות לבקרת גישה
מופעלות ע"י כרטיס מחשב; קוראי כרטיסים, מקדדי כרטיסים,
וכרטיסים מקודדים לשימוש עם מערכות בקרת גישה מופעלות
ע"י כרטיס; מצלמות וידיאו; מזהי חפצים בוידיאו; מעקבי חפצים

בוידיאו; קוראי וידיאו של לוחיות רישוי; מאמתי וידיאו של
התראות; מזהי פנים בוידיאו; מזהי כלי רכב בוידיאו; גלאי

תנועה בוידיאו; בקרי דלת גישה בוידיאו; גלאי וידיאו של חדירה;
חומרה ותוכנות עיבוד שמנתחות תמונות וידיאו דיגיטליות
לשליפה, רישום ודיווח אוטומטיים של מידע, ומערכות וידיאו
להשגחה מרחוק עבור יישומי בטחון ומעקב; משגוחי וידיאו
מרכזיים; רשמקולי וידיאו; מצלמות; מערכות וידיאו במעגל
סגור; מערכת וידיאו במעגל סגור המכילה מצלמה אחת או
יותר, ובית מצלמה; משדרים אל-חוטיים ורדיו לטווח קצר;
משדרי קו כוח; חומרה לבקרת תקשורת להפעלת מצלמה
במעגל סגור; חומרה לבקרת תקשורת, שהיא בקרי מקלדות
קטנות, מחליפי מטריצות, רבבים, רשמקולי וידיאו דיגיטליים,
כיפות משולבות לתנועות מצד לצד-שיפוע-זום, בקרי וידיאו
מרחוק, מקלטים, אזעקה אלקטרונית, בקרי  ומזנקי ניהול,
והתקני וידיאו לשידור שנמכרים לחוד או כחלק ממערכת

להפעלת מצלמות במעגל סגור; התקני עזר אישיים דיגיטליים
מותאמים לשימוש ע"י אנשי מקצוע של נכסי דלא ניידי; התקני
ממשק לתקשורת לשימוש עם התקני עזר אישיים דיגיטליים;

מערכות שידור של סיבים-אופטיים, שהן משדרי סיבים
אופטיים, מקלטים ומשדרים בהם משתמשים בשידור אותות
וידאו, אודיו ונתונים בסיב אופטי; מתגים חשמליים; מנעולים

אלקטרו-מכניים; מנעולים מגנטיים; מפתחות חשמליים; חומרה
אלקטרונית שנשאת ביד לקבלה, בקרה, אחסון, טיפול, תצוגה
ושידור נתונים ולהפעלת מנעולים אלקטרוניים; כרטיסי גישה
אלקטרוניים וקוראים ומקדדים עבורם; כרטיסי גישה מגנטיים
וקוראים ומקדדים עבורם; כרטיסי גישה חכמים וקוראים
ומקדדים עבורם; כרטיסי קרבה וקוראים ומקדדים עבורם;

שרשראות למפתחות וקוראים ומקדדים עבורם; כרטיסי גישה
וקוראים לברקודים, מקדדים, התקן לציפוי כרטיסים; מקלדות
גישה קטנות; תגי תדר רדיו למעקב; מערכת מעקב ובקרה
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hardware devices, input/output modules, interface 
modules, power supplies and mounting hardware; 
intrusion and burglar alarm systems; security 
devices, namely, programming logic computers, 
control panels, electronic intrusion detectors, 
electronic glassbreak sensors, electronic vibration 
sensors, magnetic contacts for use in security 
systems, electronic switch plates, electronic motion 
sensors for alarm systems, electronic motion 
sensitive switches, hardwire sirens, audio speakers, 
electronic drivers, access control and alarm 
monitoring systems; fire, heat and smoke detecting 
and alarm units; computer card operated access 
control systems; card readers, card encoders, and 
encoded cards for use with card operated access 
control systems; video cameras; video object 
recognizers; video object trackers; video license plate 
readers; video alarm verifiers; video face 
recognizers; video vehicle recognizers; video traffic 
detectors; video access door controllers; video 
intrusion detectors; processing hardware and 
software that analyzes digital video images to 
automatically extract, record and report intelligence, 
and remote video monitoring systems for security 
and surveillance applications; central video monitors; 
video recorders; cameras; closed circuit video 
systems; closed circuit video system comprising one 
or more cameras, and a camera housing; short 
range, wireless, radio frequency transceivers; power 
line transceivers; communication control hardware for 
operating closed circuit camera; communication 
control hardware, namely keypad controllers, matrix 
switchers, multiplexers, digital video recorders, 
integrated pan-tilt-zoom domes, remote video 
controllers, receivers, electronic alarm, management 
controls and triggers, and video transmission devices 
sold separately or as part of a system for operating 
closed circuit cameras; personal digital assistant 
devices configured for use by real estate 
professionals; communications interface devices for 
use with personal digital assistant devices; fiber-optic 
transmission systems, namely, fiber optic 
transmitters, receivers and transceivers used in the 
transmission of video, audio, and data signals over 
optical fiber; electrical switches; electro mechanical 
locks; magnetic locks; electric keys; handheld 
electronic hardware for receiving, controlling, storing, 
manipulating, displaying and transmitting data and for 
operating electronic locks; electronic access cards 
and readers and encoders therefor; magnetic access 
cards and readers and encoders therefore; smart 
access cards and readers and encoders therefor; 
proximity cards and readers and encoders therefor; 
key fobs and readers and encoders therefor; bar 
code access cards and readers, encoders, card 
lamination apparatus; access keypads; radio 
frequency tracking tags; tracking and control system 
comprising one or more radio frequency tags, 
transceivers, and sensors used to determine and 
monitor the location and movement of tangible 
assets, inventory and individuals; infrared sensors; 
computer hardware and software for facilities 
management and controlling facility access systems 
and components therefor, namely, control panels, 
access card readers, and equipment and systems for 
video imaging, video monitoring; digital hard drive 
recording, network transmission and remote access; 
networked digital video storage servers, access

המכילה תג תדר רדיו אחד או יותר, משדרים, וחיישנים בהם
משתמשים לקביעה ופיקוח של מיקום ותנועת נכסים מוחשיים,
מלאי ובני אדם; חיישני אינפרא-אדום; חומרה ותוכנות מחשב
לניהול מתקני תועלת ובקרת מערכות גישה למתקנים ורכיבים
עבורם, שהם לוחות בקרה, קוראי כרטיסי גישה, וציוד ומערכות
להדמיית וידיאו, בקרת וידיאו; הקלטת כונן קשיח דיגיטלית,
שידור ברשת וגישה מרחוק; שרתי אחסון וידיאו דיגיטליים
ברשת, יישומי בקרת גישה ומעקב, בקרת התראות ובטחון;
תוכנות וחומרת מחשב לבקרה והפעלה של מערכת בטחון

וגישה המכילה מנעולים, דלתות, גישה, וזיהוי; התקנים ותחומי
בטחון בצורה של קופסאות לאבטחת מפתחות; ציוד מעקב
שנמכר כל פריט לחוד כרכיבים או יחד כמערכת המכילה
מצלמת מעקב אחת או יותר, מצלמות נסתרות, מצלמות

טלוויזיה במעגל סגור, בתי מצלמות, סמכי מצלמות, עדשות
מצלמה, צגי וידיאו, מקליטי וידיאו, מקליטים דיגיטליים, אמצעי
וידיאו לאחסון, מתגי וידיאו, לוחות בקרה, בקרת מקלדות
קטנות, בקרי מוט הגוי, התקן ממשק עבור אזעקות וציוד

לבקרת גישה, משדרים מקלטים, מעבדי אותות, רבבים, מתגי
מטריצות, בקרים, בית לוח בקרה, בית מתג, מתגי שנאים,
מפצלים, כבלים קואקסיאליים, מחברים, גלאי תנועה,

מיקרופונים ורמקולים; תוכנות ממשק ותוכנות בקרה של
משתמש במחשב לניהול מערכות אבטחה, אש וגישה; מנעולים
חשמליים; חומרת מחשב ותקשורת אלקטרונית שנשאית ביד
לקבלה, בקרה, אחסון, טיפול, תצוגה ושידור נתונים להפעלת
מנעולים אלקטרוניים; שרשראות מפתחות, קוראים ומקדדים
אלקטרוניים; נושאי נתונים מגנטיים; תוכנות וחומרת מחשב
לעיבוד נתונים; אספקת כוח, שהיא סוללות, מישרים, ווסתי
מתח/זרם ושנאים; לוחות בקרה - שהם התקנים אלקטרוניים

מותאמים לפיקוח חשמלי על פעילות שנקבעת מראש ולהפעלת
אזעקת פריצה; רמקולי סירנות; ומניעי סירנות אלקטרוניים -
שהם מחוללים ומגבירים של טון המותאמים לשימוש בסירנות;
תוכנות מחשב לבקרת חומרת תקשורת להפעלה ופיקוח על
מצלמות במעגל סגור; יחידות מיתוג המכילות מתגי קנה

שמופעלים מגנטית לשימוש במערכות אזעקה לחישת פריצות
ואש, בהתקן תעשייתי לחישת מיקום, במוני סיבובים, בציוד
למערכות משולבות לאבטחת ארונות בהתקן תעשייתי לפקוח
על מיקום, בכבלים חשמליים ובהתקן לפקוח על משאבות

ושסתומים ומערכות אזעקה לבטחון ביתי; התקן בדיקה חשמלי
ואלקטרוני למיון בני אדם, כובדה ומטען לגילוי נוכחות חומרים
מסויימים; התקן בדיקה חשמלי ואלקטרוני למיון בני אדם,

כבודה ומטען לגילוי נוכחות חומרי נפץ ו/או סמים; התקן לגילוי
נוכחות של חומרי נפץ וחומרים אסורים אחרים; יחידות לסינון
מים לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי; יחידות לטיהור מי שופכין;

יחידות טיהור מים עבור מי שתייה לשימוש ביתי, מסחרי
ותעשייתי; התקן לחישת זמן או מצב לאתחול ופקוח על

התחדשות של מחזורי זרימה לאחור עבור ציוד לטיפול במים;
שסתומי בקרה עבור ציוד לטיהור מים וסינון מים; יחידות
להפרדת נוזלים, שהם מסנני נוזלים תעשייתיים; יחידות

מיחזור, שהן יחידות לטיהור נוזל; כורים ביולוגיים לתירבות
תאים; ציוד לטיפול במים, שהוא מחסניות מסננים; ציוד לטיהור
מים לשימוש ביתי, שהוא מרככי מים ומשביחי מים; מסנני מדיה
ומסנני עומק להסרת משקעים, ברזל, גופרית, טעמים וריחות
ממים; טיהור מים באוסמוזה נגדית; יחידות סינון בעומק

ומחסניות סימון בעומק עבור סינון נוזלים ואוויר לשימוש ביתי,
תעשייתי ומסחרי; מכשירי ניתוח ניידים, שהם גשוש עם רושם
אירועים בהמרת נתונים מבוסס על מיקרו-מעבד למדידת

כימיקלים אורגניים ולא אורגניים במים; מסננים ובתי מסננים
לשימוש במעבדה; התקן להפרדת נוזלים לשימוש במעבדה;
מסנני ממברנה לשימוש במעבדה; התקן למדידת צפיפות
סחופת; יחידות דה-יוניזציה לשימוש במעבדה; ממברנה
לשימוש במעבדה; התקנים לבקרת זרם נוזלים, שהם
משאבות, שסתומים, מונים ו-ווסתים של זרימה לשימוש

במעבדה; בקרי אוזון; ציוד למעבדה, שהוא צלוחיות מיקרוטיטר
נקבוביות לשימוש בביולוגית התא ויישומים אחרים של מדעי
החיים; מסנני מחסנית חד-פעמיים לשימוש תעשייתי; בקרים
אלקטרוניים לטיפול במים ובתהליכים, שהם התקן לשימוש
בטיפול במערכות מים מסחריות ותעשייתיות, מערכות מי
דוודים, מערכות מים לקירור, ומערכות מים סגורות, קביעת

י"ד אדר תש"ע - 85128/02/2010



control and surveillance applications alarm 
monitoring and security; computer software and 
hardware for controlling and operating security and 
access system comprising locks, doors, access, and 
identification; devices and security enclosures in the 
nature of boxes for securing keys; surveillance 
equipment sold individually as components or 
together as a system comprising one or more 
surveillance cameras, covert cameras, close circuit 
television cameras, camera housings, camera 
mounts, camera lenses, video monitors, video 
recorders, digital recorders, video storage media, 
video switches, control panels, keypad controllers, 
joystick controllers, interface apparatus for alarms 
and access control equipment, transceivers, 
receivers, transmitters, signal processors, 
multiplexers, matrix switches, controllers, control 
panel housing, switch housing, transformers 
switches, splitters, coaxial cables, connectors, motion 
detectors, microphones and speakers; computer user 
interface software and control software for managing 
security, fire and access systems; electric locks; 
hand-held electronic computer and communication 
hardware for receiving, controlling, storing, 
manipulating, displaying and transmitting data for 
operating electronic locks; electronic key fobs, 
readers and encoders; magnetic data carriers; data 
processing software and computer hardware; power 
supplies, namely batteries, rectifiers/voltage/current 
regulators and transformers; control panels - namely, 
electronic apparatuses adapted to electrically monitor 
a pre-determined activity and activate a burglar 
alarm; siren speakers; and electronic siren drivers - 
namely, tone generators and amplifiers adapted to be 
used for sirens; computer software to control 
communication hardware for operating and 
controlling closed circuit cameras; switch units 
incorporating magnetically actuated reed switches for 
use in burglary and fire sensing alarm systems, in 
industrial position sensing apparatus, in revolution 
counters, in equipment cabinet safety interlock 
systems, in industrial position controlling apparatus, 
in electrical cables and in pump and valve controlling 
apparatus and home security alarm systems; 
electrical and electronic checking apparatus for 
screening individuals, baggage, and cargo for the 
presence of particular substances; electrical and 
electronic checking apparatus for screening 
individuals, baggage, and cargo for the presence of 
explosives and/or narcotics; apparatus for detecting 
presence of explosives and other contraband; water 
filtering units for domestic, commercial and industrial 
use; waste water purification units; water purifying 
units for potable water for domestic, commercial and 
industrial use; time or condition sensing apparatus for 
initiating and controlling regeneration or backwash 
cycles for water treatment equipment; control valves 
for water conditioning and water filtration equipment; 
fluid separation units, namely industrial fluid filters; 
recycling units, namely, fluid purification units; 
bioreactors for culturing cells; water treatment 
equipment, namely, filter cartridges; water treatment 
equipment for household use, namely, water 
softeners and water conditioners; media filters and 
depth filters for removing sediments, iron, sulfur, 
tastes and odors from water; reverse osmosis water 
purification; depth filter units and depth filter 
cartridges for liquid and air filtration for domestic,

תכנית הטיפול המתאימה, יישום הטיפול המבוקש ובקרת
יעילות הטיפול; תוכנות מחשב לניהול נתונים בתחום טיפול

במים ובנייר; בקרים אלקטרוניים לשימוש בעיבוד מידע בתחום
טיפול במים; התקן לשימוש במערכות מים תעשייתיות למדידה
ובקרה על pH ומוליכות; התקן להזנת כימיקלים למערכת מים
תעשייתית, מסחרית או עירונית בכמויות מדודות; התקן בדיקה
אלקטרוני לשימוש בטיפול במים; ציוד מעבדה לבדיקה - שהוא
בודקי קצב שיקוע וקורוזיה; מעבדה ניידת שמצוידת בציוד
ומכשור לבקרה ומדידת pH, מוליכות, וריכוז כרומט במים

תעשייתיים וביתיים, לביצוע ניתוח לא אורגני של מים ולביצוע
בדיקה מיקרו-ביולוגית של מים; מוצרים אלקטרוניים
ואלקטרוכימיים, שהם תאי דלק; התקן להמרת קרינה

אלקטרונית לכוח חשמלי, שהוא מודולים סולריים פוטובולטאים,
מודולים סולריים כלאים, חיישנים אלקטרוניים למדידת קרינה
סולרית, תאי שמש; התקן להמרת קרינה אלקטרונית לכוח
חשמלי, שהוא מודולים סולריים פוטובולטאים, מערכות,

רכיבים, וכל הרכיבים הקשורים לאיזון המערכת; תוכנות מחשב
לאופטימיזציה של ביצוע דוודים, הנכללים בסוג 9.

י"ד אדר תש"ע - 85228/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

industrial, and commercial use; portable analytical 
instruments; namely, a probe with a microprocessor 
based data conversion logger for measurement of 
organic and inorganic chemicals in water; filters and 
filter housings for laboratory use; fluid separation 
apparatus for laboratory use; membrane filters for 
laboratory use; silt density measuring device; 
deionization units for laboratory use; membrane for 
laboratory use; fluid flow control devices, namely, 
pumps, valves, flow meters and regulators for 
laboratory use; ozone monitors; laboratory 
equipment, namely, porous microtiter plates for use 
in cell biology and other life science applications; 
disposable cartridge filters for industrial use; 
electronic water and process treatment controls, 
namely, apparatus for use in the treatment of 
commercial and industrial water systems, boiler 
water systems, cooling water systems, and closed 
water systems, determine the proper treatment 
program, apply the desired treatment and monitor the 
effectiveness of the treatment; computer software for 
data management in the water treatment and paper 
field; electronic controllers used for processing 
information in the water treatment field; apparatus for 
use in industrial water systems to measure and 
control ph and conductivity; apparatus for feeding 
chemical to an industrial, commercial or municipal 
water system in measured amounts; electronic test 
apparatus for use in water treatment; laboratory 
testing equipment-namely, deposition and corrosion 
rate testers; mobile laboratory equipped with 
equipment and instrumentation to monitor and 
measure ph, conductivity, and chromate 
concentration of industrial and domestic waters, to 
conduct inorganic analysis of water and to conduct 
microbiological testing of water; electronic and 
electrochemical products, namely, fuel cells; 
apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely photovoltaic solar modules, 
photovoltaic solar hybrid modules, electronic sensors 
for measuring solar radiation, solar cells; apparatus 
for converting electronic radiation to electrical energy, 
namely photovoltaic solar modules, systems, 
components, and all associated balance of system 
components; software to optimize performance of 
boilers, included in Class 9.

תכנית הטיפול המתאימה, יישום הטיפול המבוקש ובקרת
יעילות הטיפול; תוכנות מחשב לניהול נתונים בתחום טיפול

במים ובנייר; בקרים אלקטרוניים לשימוש בעיבוד מידע בתחום
טיפול במים; התקן לשימוש במערכות מים תעשייתיות למדידה
ובקרה על pH ומוליכות; התקן להזנת כימיקלים למערכת מים
תעשייתית, מסחרית או עירונית בכמויות מדודות; התקן בדיקה
אלקטרוני לשימוש בטיפול במים; ציוד מעבדה לבדיקה - שהוא
בודקי קצב שיקוע וקורוזיה; מעבדה ניידת שמצוידת בציוד
ומכשור לבקרה ומדידת pH, מוליכות, וריכוז כרומט במים

תעשייתיים וביתיים, לביצוע ניתוח לא אורגני של מים ולביצוע
בדיקה מיקרו-ביולוגית של מים; מוצרים אלקטרוניים
ואלקטרוכימיים, שהם תאי דלק; התקן להמרת קרינה

אלקטרונית לכוח חשמלי, שהוא מודולים סולריים פוטובולטאים,
מודולים סולריים כלאים, חיישנים אלקטרוניים למדידת קרינה
סולרית, תאי שמש; התקן להמרת קרינה אלקטרונית לכוח
חשמלי, שהוא מודולים סולריים פוטובולטאים, מערכות,

רכיבים, וכל הרכיבים הקשורים לאיזון המערכת; תוכנות מחשב
לאופטימיזציה של ביצוע דוודים, הנכללים בסוג 9.

י"ד אדר תש"ע - 85328/02/2010



Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 85428/02/2010



Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216634 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 85528/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Test kits for clinical medical use including test tubes, 
test plates and indicator charts for evaluating test 
results; medical apparatus and accessories systems 
for the dispensing of measured unit doses of 
pharmaceutical preparations; vials; cannulas; 
syringes; injectors; cartridges; pre-filled vials 
containing medical diagnostic reagents; pre-filled 
cartridges containing chemical solutions for medical 
use; pre-filled cylinders containing gases and gas 
mixtures for medical use; infusion pumps for 
intravenous administration of fluids; needles for 
medical purposes; implantable radiation therapy 
devices consisting of encapsulated radioisotope 
brachytherapy sources; radiation therapy delivery 
system consisting of radioactive seeds and a bio-
absorbable carrier assembly; cardiac output 
monitors; heat and moisture exchangers; bacteria 
filters; gas analyzers for medical purposes; 
anesthesia record keeping and data management 
systems and patient monitor systems, namely, gas 
monitors; pulse oximeters, multiparameter monitors, 
ECG monitors, invasive and non-invasive blood 
pressure monitors, neuromuscular transmission 
monitors, metabolic monitors and spirometers for 
anesthesia, intensive care and diagnostic 
applications; anesthesia machines and ventilators; 
intensive care and anesthesia accessories for single 
patient use, namely, gas sampling lines, airway 
adapters, breathing circuits, spirometry sensors and 
tubes, tubes, water traps, pulse oximetry sensors, 
non-invasive blood pressure cuffs, flushing sets, 
anesthesia masks, carbon dioxide absorbers, 
temperature probes and nebulizers; central nervous 
system monitors; gastrointestinal tonometers; 
gradient coils, namely, magnetic gradient coils used 
in magnetic resonance imaging; medical diagnostic 
devices, namely, bone densitometers; fetal 
monitoring apparatus, namely, fetal pulse and vital 
signs monitors; patient monitoring apparatus, 
namely, heart and vital signs monitors medical 
imaging systems, namely, ultrasounds, medical 
diagnostic imaging machines, imaging devices for 
screening and diagnostic applications for use in 
planning intervention and surgery, and parts thereof 
and attachments thereto; medical diagnostic 
apparatus for displaying diagnostic images, namely, 
spot film apparatus, x-ray image intensifiers, x-ray 
fluoroscopes, mobile x-ray units, radiographic film 
viewers, computerized tomography scanners, nuclear 
resonance scanners, ultra sound scanners, magnetic 
resonance scanners, positron emission tomography 
(pet) scanners; and parts thereof and attachments 
thereto including tables and pads included in Class 
10.

ערכות בדיקה לשימוש רפואי קליני הכוללות מבחנות, צלוחיות
בדיקה ולוחות מחוון להערכת תוצאות בדיקה; התקנים רפואיים

ומערכות אביזרים עבור הנפקת מנות יחידה מדודות של
תכשירים פרמצבטיים; בקבוקיות; צינוריות; מזרקים; מכשירי

הזרקה; מחסניות; בקבוקיות ממולאות מראש המכילות
ריאגנטים אבחוניים רפואיים; מחסניות הממולאות מראש

המכילות תמיסות כימיות לשימוש רפואי; צילנדרים ממולאים
מראש המכילים גזים ותערובות גז לשימוש רפואי; משאבות

עירוי לנתינה תוך-ורידית של נוזלים; מחטים למטרות רפואיות;
התקנים לתרפיה קרינתית הניתנים להשתלה המכילים מקורות
ברכיתרפיה רדיואיזוטופים כמוסים; מערכת לאספקת תרפיית
קרינה המכילה זרעים רדיואקטיביים ומערך נשיאה ביו-ספיגי;
משגוחי תפוקת הלב; מחלפי חום ולחות; מסנני חיידקים; נתחי
גז למטרות רפואיות; מערכות רשומות הרדמה וניהול מידע
ומערכות משגוחי מטופלים, שהם משגוחי גז; מדי רויון חמצן,
משגוחים רב-פרמטריים, משגוחי א.ק.ג., משגוחי לחץ דם
חודרניים ובלתי-חודרניים, משגוחי תמסורת עצבית-שרירית,
משגוחים מטבוליים ומדי נשימה עבור יישומי אלחוש, טיפול
נמרץ ואבחון; מכונות אלחוש ומאווררים; אביזרים לאלחוש

ולטיפול נמרץ לשימוש מטופל יחיד, שהם צינורות לדגימת גז,
מתאמי דרכי נשימה, מעגלים לנשימה, צינורות וחישני מד-
נשימה, צינורות, כיסי מים, חישני מד רויון חמצן, חפתים
למדידת לחץ דם בלתי-חודרניים, מערכות הדחה, מסיכות
אלחוש, סופגי פחמן דו-חמצני, בוחני ומערפלי חום; משגוחי
מערכת עצבים מרכזית; מדי לחץ הקיבה והמעיים; סלילי
גרדיינט, שהם סלילי גרדיינט מגנטיים לשימוש בהדמיית

תהודה מגנטית; התקני אבחון רפואיים, שהם מדי-צפיפות עצם;
התקנים להשגחה על העובר, שהם משגוחי דופק עוברי וסימני
חיים; התקני משגוח מטופל, שהם מערכות הדמייה רפואית

למשגוחי לב וסימני חיים, שהם מכונות אולטרא-סאונד, מכונות
הדמייה לאבחון רפואי, מכשירי הדמייה ליישומי מיסוך ואבחון
לשימוש בתכנון התערבות וניתוח, וחלקים מהם, וצרופות

אליהם; התקני אבחון רפואיים להצגת דמויות אבחוניות, שהם
התקן סרט נקודתי, מגבירי דמויות רנטגן, פלואורוסקופי רנטגן,

יחידות רנטגן ניידות, משקפי סרט רדיוגרפיים, סורקי
טומוגרפיה ממוחשבת, סורקי תהודה גרעינית, סורקי אולטרא-

סאונד, סורקי תהודה מגנטית, סורקי פליטת פוזיטרונים
טומוגרפיים; וחלקיהם וצרופות אליהם הכוללים שולחנות ופדים,

הנכללים בסוג 10.

י"ד אדר תש"ע - 85628/02/2010



Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 85728/02/2010



Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216635 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 85828/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Solar collectors, solar heat collection panels; solar 
light fixtures, namely, indoor and outdoor solar 
powered lighting units and fixtures; solar thermal 
installations, namely solar thermal modules; solar 
water heaters; domestic electric and gas cooking 
appliances, namely, cooking rings, gas and electric 
stoves; gas and electric ovens and cooktops; heat 
exchangers; chemical heavy wall reactors and 
nuclear reactors and accessories and component 
parts thereof, namely, heat pumps, steam valves and 
valves for regulating the flow of gases and liquids; 
installation, maintenance and repair services for 
compressors, pumps, namely, machines, turbo 
expanders, fuel pumps and fuel distribution 
equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, 
steam turbines, air cooled heat-exchangers, steam 
condensers, heavy wall reactors and tubular 
reactors; drilling and pumping of oil and gas; drilling 
for crude oil; oil well casing, tubing and drill pipe 
installation; rental of oil and gas well drilling tools; 
electric lamps of all kinds and their parts; electric 
lighting fixtures and their parts; electric refrigerators, 
freezers, air conditioning apparatus, electric ovens, 
ranges; microwave ovens for cooking; wall cooking 
ovens for domestic use; food warming drawers; 
convection ovens, electric and gas cook tops; electric 
and gas cooking ovens and ranges; ventilation hoods 
for stoves; and ventilating exhaust fans; water filters; 
water softening units; clothes dryers; electric fans, 
ceiling fans, flashlights; lamps and lights for vehicles; 
electric lights for Christmas trees; fluid separation 
units; fluid concentration units; fluid recycling units; 
polymeric membrane material for use in the 
separation of fluids; filter apparatus used for filtering 
solids from gases and liquids or filtering liquids from 
gases, and for filtering one immiscible liquid from 
another; spirally-wound elements or cartridges 
contained within a tubular plastic sleeve for 
concentrating products and removing impurities in 
fluid treatment systems; water conditioning units for 
residential purposes; reverse osmosis modules and 
membranes therefor; water purification units and 
systems consisting of clarifiers, electro deionization 
systems, condensate polishers, vacuum 
degasification units, ultra filtration units, ultraviolet 
sterilizers, ion exchangers, acid and caustic 
regeneration systems, reverse osmosis systems, 
forced draft decarbonator units, filters, chemical feed 
systems and bulk storage units, sold with automatic 
controls and instruments to monitor operating 
parameters of the units and systems electrochemical 
liquid purification units for use in the industrial, 
commercial and municipal sectors, included in Class 
11.

קולטי שמש, לוחות קליטת חום סולרי; קבועות של אור סולרי,
שהן יחידות וקבועות תאורה חיצוניות ופנימיות המונעות ע"י
שמש; מתקנים תרמיים סולריים, שהם מודולים תרמיים

סולריים; מחממי מים סולריים; מכשירי חשמל וגז ביתיים, שהם
כיריים לבישול, כיריים של גז וחשמל; תנורים וכיריים של גז
וחשמל; מחלפי-חום; כורי קיר כבד כימיים וכורים גרעיניים
ואביזריהם ורכיביהם, שהם משאבות חום, שסתומי קיטור

ושסתומים לויסות זרימת גזים ונוזלים; שירותי התקנה, תחזוקה
ותיקון עבור מדחסים, משאבות, שהם מכונות, מרחיבי טורבו,

,CNG משאבות דלק וציוד לחלוקת דלק, ציוד לתדלוק
טורבינות גז, טורבינות קיטור, מחלפי-חום מקוררים ע"י אוויר,
מעבי קיטור, כורי קיר כבד וכורים צינוריים; קידוח ושאיבת נפט
וגז; קידוח לנפט גולמי; התקנת עטיפה, צנרת וצינורות קידוח
לבאר הנפט,; השכרת כלי קידוח לבארות נפט וגז; מנורות
חשמליות מכל הסוגים וחלקיהן; קבועות תאורה חשמלית

וחלקיהן; מקררים חשמליים, מקפיאים, התקנים למיזוג אוויר,
תנורים חשמליים, לוחות כיריים; תנורי מיקרוגל לבישול; תנורי
בישול בקיר לשימוש ביתי; מגירות חימום לאוכל; תנורי הסעה,
פלטות לבישול ע"י חשמל וגז; תנורים ולוחות כיריים לבישול
בחשמל ובגז; קולטי אדים לתנורים; ומאווררי פליטה לאוורור;

מסנני מים; יחידות ריכוך מים; מייבשי בגדים; מאווררים
חשמליים, מאווררי תקרה, פנסי יד;  פנסים ואורות לכלי רכב;
אורות חשמליים עבור עצי חג המולד; יחידות להפרדת נוזלים;
יחידות לריכוז נוזלים; יחידות למיחזור נוזלים; חומר ממברנה
פולימרית לשימוש בהפרדת נוזלים; התקן סינון לשימוש בסינון
מוצקים מגזים ונוזלים או לסינון נוזלים מגזים, ולסינון נוזל אחד
שלא ניתן לערבוב מנוזל אחר; אלמנטים  או מחסניות מגולגלים
ספירלית שנמצאים בתוך שרוול צינורי פלסטי לריכוז תוצרים
והסרת זיהומים במערכות לטיפול בנוזלים; יחידות להתאמת

מים למטרות מגורים; מודולי אוסמוזה נגדית וממברנות עבורם;
יחידות ומערכות לטיהור מים המכילות מצללים, מערכות

לאלקטרו-דה-יוניזציה, מלטשי תעבית, יחידות דה-גיוז בריק,
יחידות אולטרא-סינון, מחטאי אולטרא-סגול, מחלפי יונים,
מערכות התחדשות חומצתיות וצורבות, מערכות אוסמוזה
נגדית, יחידות להסרת דו-תחמוצת הפחמן במשך מאולץ,

מסננים, מערכות להזנת כימיקלים ויחידות לאחסון נפח גדול,
שנמכרות עם בקרים אוטומטיים ומכשירים לפקוח על פרמטרי
הפעלה של היחידות והמערכות, יחידות אלקטרוכימיות לטיהור
נוזלים לשימוש במגזרים התעשייתיים, המסחריים והעירוניים,

הנכללים בסוג 11.

י"ד אדר תש"ע - 85928/02/2010



Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 86028/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Electric motors and diesel engines for land vehicles; 
locomotives and hybrid locomotives, included in 
Class 12.

מנועים חשמליים ומנועי דיזל עבור כלי רכב יבשתיים; קטרים
וקטרי כלאיים, הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216636 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 86128/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Roofing, not of metal, incorporating solar cells; 
thermoplastic building and construction materials, 
namely, molded or extruded thermoplastic materials 
used as wood metal, roofing, support or glass 
substitutes, included in Class 19.

כיסויי גגות, לא ממתכת, המכילים תאי שמש; חומרי בנין ובניה
תרמופלסטיים; שהם חומרים תרמופלסטיים מעוצבים בתבנית
או בהשחלה לשימוש כמתכת ווד, תחליפי כיסויי גגות, תמיכה

או זכוכית, הנכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216637 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 86228/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Inventory control services; consultation in the field of 
inventory control services; truck and automobile fleet 
management services, namely voyage reporting and 
invoicing via a global computer network; consultation 
in the field of truck and automobile fleet management 
services; business administration consulting services; 
operation and management of power plants of 
others; consultation in the field of operation and 
management of power plants, business services, 
namely the administration of repair and services 
contracts; supply chain management and consulting 
services in the areas of chemical product and service 
sourcing and procurement, product inventory and 
supply management and cost containment; 
consulting, marketing, cost and pricing analysis 
relating to electrochemical liquid purification units for 
use in the industrial sector, included in Class 35.

שירותים לבקרת מלאי; יעוץ בתחום של שירותים לבקרת מלאי;
שירותים לניהול צי משאיות ומכוניות, שהם דיווח על נסיעות
והפקת חשבונות באמצעות רשת מחשבים עולמית; יעוץ

בתחום של ניהול צי משאיות ומכוניות; שירותי יעוץ
לאדמיניסטרצית עסקים; הפעלה וניהול של מפעלי כוח של

אחרים; יעוץ בתחום של הפעלה וניהול של מפעלי כוח, שירותי
עסקים, שהם אדמיניסטרציה של הסכמי תיקון ושירותים;

שירותים לניהול שרשרת אספקה ויעוץ בתחומי מיקור והשגה
של מוצרים ושירותים  כימיים, ניהול מלאי ואספקת מוצרים
והגבלת הוצאות; יעוץ, שיווק, ניתוח הוצאות ותמחיר לגבי
יחידות אלקטרוכימיות לטיהור נוזלים לשימוש בסקטור

התעשייתי, הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216638 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 86328/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Asset based and private label financing services; 
financial analysis and consultation; credit card 
financial services; credit card services, namely, 
extension of credit to others; financial asset 
management for others; insurance and re-insurance 
services, namely, underwriting services for all types 
of insurance; equity investment services; insurance 
underwriting services in the field of bonds; financial 
guarantee assurance underwriting services; personal 
loan financing; mortgage banking services; 
acquisition financing services; commercial financing 
services; commercial real estate agency services; 
mutual fund investment; private equity and debt 
investment; consultancy, advisory and information 
services relating to all the foregoing services,  
insurance brokerage services, credit agency services 
in the fields of consumer and commercial credit, 
credit card services, real estate loan financing 
services and banking and financial services, included 
in Class 36.

שירותי מימון מבוססי נכסים ותג פרטי; ניתוח ויעוץ פיננסי;
שירותים פיננסים של כרטיסי אשראי; שירותי כרטיסי אשראי,
שהם מתן אשראי לאחרים; ניהול נכסים פיננסיים עבור אחרים;
שירותי ביטוח וביטוח משנה, שהם שירותי חיתום לכל סוגי
הביטוח; שירותי השקעות בהון עצמי; שירותי חיתום ביטוח
בתחום של אגרות חוב; שירותי חיתום של ערבות פיננסית

לביטוח; מימון הלוואות אישיות; שירותי בנקאות למשכנתאות;
שירותי מימון רכישה; שירותי מימון מסחרי; שירותי סוכנות נכסי
דלא ניידי מסחריים; השקעה בקרנות נאמנות; השקעה בהון
פרטי וחובות; שירותי יעוץ, התייעצות ומידע הקשורים לכל

השירותים הנ"ל, שירותי תיווך ביטוח, שירותי סוכנויות אשראי
בתחומי האשראי הצרכני והמסחרי, שירותי כרטיס אשראי,
שירותי מימון להלוואות נכסי דלא ניידי ושירותי בנקאות

ושירותים פיננסיים, הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216639 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 86428/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Consulting in the field of building construction; 
construction, installation, repair, replacement, 
overhaul and maintenance of power plants, engines, 
turbines, wind turbines, motors and apparatus, 
equipment and instrument for the generation of 
power and electricity and their component parts, 
fittings and accessories; installation, maintenance 
and repair services for compressors and pumps, 
namely machines, turbo expanders, fuel pumps and 
fuel distribution equipment, CNG refueling 
equipment, gas turbines, steam turbines, air cooled 
heat exchangers, steam condensers, heavy wall 
reactors and tubular reactors; oil and gas pipeline 
maintenance and repair services; oil well casing, 
tubing and drill pipe installation; rental of oil and gas 
well drilling tools; remote monitoring and diagnostic 
repair and maintenance services rendered in the 
repair and maintenance of aircraft engines, turbines, 
electrical equipment, medical equipment, locomotives 
including accessories and component parts of all the 
foregoing; construction equipment leasing; chemical 
cleaning services for glass-lined reactor vessels used 
in the chemical and pharmaceutical processing 
industries; maintenance services for heat transfer 
systems and condensers; maintenance and repair 
services in the field of computerized cooling system 
equipment, services rendered in the repair and 
maintenance of machinery, instruments, electrical 
equipment and appliances, included in Class 37.

יעוץ בתחום של בנית בנינים; בניה, התקנה, תיקון, החלפה,
שיפוץ ותחזוקה של מפעלי כוח, מנועים, טורבינות, טורבינות
רוח, מנועים והתקן, ציוד ומכשיר לייצור כוח וחשמל ורכיביהם
ואביזריהם; שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון עבור מדחסים
ומשאבות, שהם מכונות, מרחיבי טורבו, משאבות דלק וציוד
לחלוקת דקל, ציוד לתדלוק CNG, טורבינות גז, טורבינות
אדים, מחלפי חום מקוררים ע"י אוויר, מעבי אדים, כורי קיר

כבד וכורים צינוריים; שירותי תחזוקה ותיקון של קו צינורות נפט
וגז; התקנת עטיפה, צינורות וצינור קידוח של בארות נפט;

השכרת כלים לקידוח בארות נפט וגז; שירותי תיקון ותחזוקה
בקרתיים ואבחוניים מרחוק הניתנים בתיקון ותחזוקה של מנועי
מטוסים, טורבינות, ציוד חשמלי, ציוד רפואי, קטרים, כולל

אביזרים ורכיבים של כל הנ"ל; החכרת ציוד בניה; שירותי ניקוי
כימי למיכלי כור מרופדי זכוכית לשימוש בתעשיות הכימיות
והפרמצבטיות; שירותי תחזוקה למערכות החלפת חום

ולמעבים; שירותי תחזוקה ותיקון בתחום של ציוד מערכת קירור
ממוחשבת, שירותים הניתנים בתיקון ובתחזוקה של מכונות,

מכשירים, ציוד חשמלי ומתקנים, הנכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216640 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 86528/02/2010



Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 86628/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Oil and gas well treatment services; wastewater 
treatment services, water treatment services, namely, 
desalination, purification, conditioning, identifying and 
controlling microbiological organisms, cleaning of ion 
exchange resins; membrane regeneration services; 
chemical control system services relating to the 
feeding of treatment chemicals to industrial water 
systems, included in Class 40.

שירותי טיפול בבארות נפט וגז; שירותי טיפול במי שופכין,
שירותי טיפול במים, שהם התפלה, טיהור, התאמה, זיהוי
ובקרה של אורגניזמים מיקרוביולוגיים, ניקוי של שרפי חילוף

יונים; שירותי התחדשות ממברנה; שירותי מערכת בקרה כימית
הקשורים להזנת כימיקלים לטיפול במערכות מים תעשייתיות,

הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216641 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 86728/02/2010



Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216642 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 86828/02/2010



Services relating to wind and wind power, namely 
professional consulting services and engineering 
services; design for others in the field of wind power; 
industrial design services; design of power, wind 
power and electric power generating equipment and 
installations; engineering services, technical 
consultation and research services in the oil and gas 
industries; oil and gas exploration services; 
geophysical exploration for the oil and gas industries; 
analysis of oil and gas fields; oil and gas prospecting, 
namely, well logging and testing; oil and gas well 
testing; oil and gas pipeline inspection; remote 
monitoring and diagnostic services for compressors, 
pumps, turboexpanders, fuel pumps and fuel 
distribution equipment, CNG refueling equipment, 
gas turbines, steam turbines, air cooled heat 
exchangers, steam condensers, heavy wall reactors 
and tubular reactors; information technology solution 
services in the field of global railroad and transit 
industries;  and computer equipment and medical 
system leasing; research, consultation, and advisory 
services relating to engineering, design and 
development problems encountered by utility, 
industrial, and commercial companies, governments, 
and individuals; computer programming services for 
others; computer software design and analysis 
services for others; computer consultation services; 
maintenance and updating of computer software and 
computer systems for others; installation of computer 
software; computer systems analysis and design 
services for others; consultancy services relating to 
chemical research; consultancy services relating to 
the discovery and evaluation of drugs and 
compounds having diagnostic properties; technical 
support services; consultancy services relating to 
methods for diagnosis using laser based optical 
systems; high through put screening assays for drug 
development services; customer synthesis, analytical 
and diagnostic services; biotechnological services; 
technical support services for factory automation 
software, namely, providing maintenance of 
computer software and providing periodic upgrades 
of software; custom design of security access 
systems; design and consulting services in 
connection with the configuration of systems used in 
applications supporting fiber optic technology; 
technical support services, namely troubleshooting of 
problems with computer hardware, video and 
electronic communication hardware, and software; 
technical consultation services for hardware and 
software used in connection with security and access 
systems; technical consultation services for 
surveillance cameras; custom design services for 
others in the fields of security systems, access 
systems, and tangible asset and inventory monitoring 
systems; laboratory and testing services for fluid 
separation and membrane testing; engineering and 
consulting services in the fields of water treatment, 
aqueous systems, cooling water systems, industrial 
boiler water systems, industrial water and process 
systems, industrial fuel processing system treatment; 
engineering services and technical support services 
related to the design and configuration of computer 
software and hardware systems to be used in the 
treatment of aqueous systems, petroleum and 
petrochemical processing systems; providing 
information to others, over a global computer 
network, relating to industrial water purification

שירותים הקשורים לרוח ולכוח רוח, שהם שירותי יעוץ
מקצועיים ושירותי הנדסה; עיצוב עבור אחרים בתחום של כוח
רוח; שירותי עיצוב תעשייתיים; עיצוב של ציוד ומתקנים לכוח,
לכוח רוח ולהפקת כוח בחשמל; שירותי הנדסה, שירותי יעוץ
ומחקר טכניים בתעשיות הדלק והגז; שירותי חיפוש נפט וגז;
חיפוש גאופיזי עבור תעשיות הנפט והגז; ניתוח שדות נפט וגז;
חיפוש נפט וגז, שהם רישום ובחינת בארות; בחינת בארות נפט
וגז; בדיקת קו צינורות נפט וגז; שירותי בקרה ואבחון מרחוק
עבור מדחסים, משאבות, מרחיבי טורבו, משאבות דלק וציוד
לחלוקת דלק, ציוד לתדלוק CNG, טורבינות גז, טורבינות
אדים, מחלפי חום מקוררים ע"י אוויר, מעבי אדים, כורי קיר

כבד וכורים צינוריים; שירותי פתרונות מידע טכנולוגי בתחום של
תעשיות מסילות הברזל והתעבורה; והחכרת ציוד רפואי
ומערכת רפואית; שירותי מחקר, יעוץ והתייעצות הקשורים
לבעיות הנדסה, עיצוב ופיתוח בהן נתקלות חברות תועלת,
תעשייתיות ומסחריות, ממשלות ויחידים;  שירותי תיכנות
מחשבים עבור אחרים; שירותי עיצוב וניתוח תוכנות מחשב
עבור אחרים; שירותי יעוץ לגבי מחשבים;תחזוקה ועדכון

תוכנות מחשב ומערכות מחשב עבור אחרים; התקנת תוכנות
מחשב; שירותי ניתוח ועיצוב מערכות מחשב עבור אחרים;
שירותי יעוץ הקשורים למחקר כימי; שירותי יעוץ הקשורים

לגילוי והערכה של תרופות ותרכובות בעלות תכונות אבחוניות;
שירותי תמיכה טכניים; שירותי יעוץ הקשורים לשיטות אבחון
המשתמשות במערכות אופטיות מבוססות לייזר; תבחיני מיון
בקצב העברה גבוה לשירותי פיתוח תרופות; שירותי סינתזה,
ניתוח ואבחון ללקוחות; שירותים ביוטכנולוגיים; שירותי תמיכה
טכניים עבור תוכנות אוטומציה למפעל, שהם אספקת תחזוקה
של תוכנות מחשב ואספקת שדרוגים תקופתיים של תוכנות;
עיצוב מותאם של מערכות אבטחה לגישה; שירותי עיצוב ויעוץ

הקשורים לתצורת מערכות לשימוש ביישומים התומכים
בטכנולוגית סיבים אופטיים; שירותי תמיכה טכניים, שהם פתרון
בעיות של חומרת מחשב, חומרה של תקשורת וידיאו ותקשורת
אלקטרונית ותוכנה; שירותי יעוץ טכני עבור חומרה ותוכנה
בשימוש בקשר למערכות אבטחה וגישה; שירותי יעוץ טכני
עבור מצלמות מעקב; שירותי עיצוב מותאם עבור אחרים

בתחומי מערכות אבטחה, מערכות גישה, ומערכות בקרה על
נכסים מוחשיים ומלאי; שירותי מעבדה ובחינה עבור הפרדת
נוזלים ובחינת ממברנה; שירותי הנדסה ויעוץ בתחומי טיפול

במים, מערכות מימיות, מערכות לקירור מים, מערכות
תעשייתיות  של מים בדוודים, מערכות תעשייתיות למים
ולעיבוד, טיפול במערכת תעשייתית לעיבוד דלק; שירותי

הנדסה ושירותי תמיכה טכניים הקשורים לעיצוב ותצורה של
מערכות תוכנה וחומרה של מחשב לשימוש בטיפול במערכות
מימיות, מערכות לעיבוד נפט גולמי ופטרוכימיקלים; אספקת
מידע לאחרים, באמצעות רשת מחשבים עולמית, הקשור

למערכות תעשייתיות לטיהור מים; שירותי יעוץ הקשורים לכל
הנ"ל, הנכללים בסוג 42.

י"ד אדר תש"ע - 86928/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

systems; advisory services related to all the 
aforesaid, included in Class 42.

שירותים הקשורים לרוח ולכוח רוח, שהם שירותי יעוץ
מקצועיים ושירותי הנדסה; עיצוב עבור אחרים בתחום של כוח

י"ד אדר תש"ע - 87028/02/2010



The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: General Electric Company

Address: Schenectady, New York, U.S.A.

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Consulting in the field of hospital construction; 
consultancy services relating to medical and 
diagnostic imaging; consultancy and advisory 
services relating to diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceuticals; medical 
information services; medical services, including 
comprehensive services in the medical field relating 
to improving and maintaining quality of patient care, 
diagnosis and treatment throughout a hospital; 
consultancy services in the medical and healthcare 
fields, included in Class 44.

יעוץ בתחום של בנית בתי חולים; שירותי יעוץ הקשורים
להדמיה רפואית ואבחונית; שירותי יעוץ והתייעצות הקשורים

לתכונות אבחוניות, מונעות ומרפאות של מוצרי רוקחות; שירותי
מידע רפואי; שירותים רפואיים, כולל שירותים מקיפים בתחום

הרפואי הקשורים לשיפור ותחזוקת האיכות של הטיפול
במטופל, אבחון וטיפול בכל בית החולים; שירותי יעוץ בתחומי

הרפואה וטיפול בריאותי, הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOMAGINATION

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216643 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 87128/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

The mark is for the colors beige, blue and white הסימן עבור הצבעים בז', כחול ולבן

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Washing and bleaching preparations for household 
care purposes including laundry-related products; 
soaps; dentifrices; skin, hair and body care 
preparations; all included in class 3.

תכשירי שטיפה והלבנה לשימוש ביתי הכוללים מוצרים
הקשורים לכביסה; סבונים; משחות שיניים; תכשירי טיפוח עור,

שיער וגוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216667 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 87228/02/2010



Owners

Name: FINANCIERE BATTEUR SA

Address: Avenue du General de Gaulle  , Herouville Saint 
Clair, France

Identification No.: 48765

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

Address: Migdal Hateumim 2 35 Jabotinsky Street, 
Ramat Gan, 52511, Israel

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

כתובת : מגדל התאומים 2 רחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן,
52511, ישראל

Pharmaceutical and sanitary products, namely saline 
solution; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים וסניטרים שהם תמיסת מי מלח, הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PHYSIODOSE

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216668 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 87328/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CGBS International SA

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 69418

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

Creams, pomades, gels and lotions for cosmetic use, 
cosmetic creams and lotions for skin care, essential 
oils, cleansing milks, make-up remover, oils for 
cosmetic use, cosmetic suntan preparations, 
cosmetic preparations for protecting the skin from the 
effects of the sun, bath salts not for medical use, 
deodorants for personal use, deodorant soaps, 
soaps, shampoos, hair lotions, perfumes, toilet water, 
make-up products for the face and the body; all 
included in class 3.

קרמים, משחות לשיער, ג'לים ותחליבים לשימוש קוסמטי,
קרמים ותחליבים קוסמטיים לטיפוח העור, שמנים אתריים,

חלבים לניקוי, מסיר איפור, שמנים לשימוש קוסמטי, תכשירים
קוסמטיים לשיזוף, תכשירים קוסמטיים להגנה על העור מפני
קרינת השמש, מלחי אמבט לא לשימוש רפואי, דאודורנטים
לשימוש אישי, סבוני דאודורנט, סבונים, שמפו, תחליבים
לשיער, בשמים, מי טואלט, מוצרי איפור לפנים ולגוף; כולם

כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

VELD'S

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216697 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 87428/02/2010



Germany , 01/09/2008 גרמניה , 01/09/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mavig GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 69811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Protection devices against X-rays, gloves for 
protection against X-rays, goggles for protection 
against X-rays, clothing for protection against X-rays, 
radiology screens, scatter radiation covers, 
compensating filters for radiologic purposes, holder 
for radiology cassettes, scatter radiation grids for 
radiologic purposes, radiation protection shields; 
parts of the aforesaid goods; all the aforesaid goods 
for industrial purposes; all included in class 9.

התקני הגנה מפני קרני רנטגן, כפפות להגנה מפני קרני רנטגן,
משקפי-מגן להגנה מפני קרני רנטגן, ביגוד להגנה מפני קרני
רנטגן, מסכים רדיולוגיים, כיסויים מפזרים קרינה, פילטרים

מפצים למטרות רדיולוגיות, מחזיקי קלטות רדיולוגיות, רשתות
פיזור קרינה למטרות רדיולוגיות, מגנים מפני קרינה; חלקי

הסחורות הנזכרות לעיל; כול הנזכרים לעיל למטרות
תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MAVIG

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216710 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 87528/02/2010



Germany , 01/09/2008 גרמניה , 01/09/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mavig GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 69811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Protection devices against X-rays, gloves for 
protection against X-rays, goggles for protection 
against X-rays, clothing for protection against X-rays, 
radiology screens, scatter radiation covers, 
compensating filters for radiologic purposes, scatter 
radiation grids for radiologic purposes, compression 
elements for radiologic purposes, palparium spoons, 
radiation protection shields, examination lamps and 
OR lamps; ceiling beam, ceiling tracks, columns, 
support arms, all for X-ray apparatus, protection 
devices against X-rays and lamps; roentgen 
apparatus; parts of the aforesaid goods; all the 
aforesaid goods in the medical field; all included in 
class 10.

התקני הגנה מפני קרני רנטגן, כפפות להגנה מפני קרני רנטגן,
משקפי-מגן להגנה מפני קרני רנטגן, ביגוד להגנה מפני קרני
רנטגן, מסכים רדיולוגיים, כיסויים מפזרים קרינה, פילטרים
מפצים למטרות רדיולוגיות, רשתות פיזור קרינה למטרות
רדיולוגיות, אלמנטים של דחיסה למטרות רדיולוגיות, כפות
פלפריום, מגנים מפני קרינה, מנורות לבדיקות ומנורות לחדר
ניתוח; קורה לתקרה, מסילות לתקרה, עמודים, ידיות תמיכה,
כולם למכשירי קרני רנטגן, התקני הגנה מפני קרני רנטגן

ומנורות ; מכשירי רנטגן; חלקי הסחורות הנזכרות לעיל; כול
הסחורות הנזכרות לעיל בתחומי רפואה; הנכללים כולם בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

MAVIG

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216711 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 87628/02/2010



Germany , 01/09/2008 גרמניה , 01/09/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mavig GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 69811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Storage systems for clothing for protection against X-
rays, in particular mobile stands for protective 
clothing, wall racks for protective clothing and 
protective gloves, hooks for clothing for protection 
against X-rays; special hangers for clothing for 
protection against X-rays; parts of the aforesaid 
goods; all included in class 20.

מערכות אחסון לביגוד להגנה מפני קרני רנטגן, בייחוד עמדות
ניידות לביגוד הגנתי, מתלי קיר לביגוד הגנתי וכפפות הגנתיות,
ווים לביגוד להגנה מפני קרני רנטגן; מתלים מיוחדים לביגוד
להגנה מפני קרני רנטגן; חלקי הסחורות הנזכרות לעיל;

הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

MAVIG

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216712 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 87728/02/2010



Germany , 01/09/2008 גרמניה , 01/09/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mavig GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 69811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Protection devices against X-rays, gloves for 
protection against X-rays, goggles for protection 
against X-rays, clothing for protection against X-rays, 
radiology screens, scatter radiation covers, 
compensating filters for radiologic purposes, holder 
for radiology cassettes, scatter radiation grids for 
radiologic purposes, radiation protection shields; 
parts of the aforesaid goods; all the aforesaid goods 
for industrial purposes; all included in class 9.

התקני הגנה מפני קרני רנטגן, כפפות להגנה מפני קרני רנטגן,
משקפי-מגן להגנה מפני קרני רנטגן, ביגוד להגנה מפני קרני
רנטגן, מסכים רדיולוגיים, כיסויים לפיזור קרינה, פילטרים

מפצים למטרות רדיולוגיות, מחזיקי קלטות רדיולוגיות, רשתות
פיזור קרינה למטרות רדיולוגיות, מגנים מפני קרינה; חלקי

הסחורות הנזכרות לעיל; כול הנזכרים לעיל למטרות
תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216713 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 87828/02/2010



Germany , 01/09/2008 גרמניה , 01/09/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mavig GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 69811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Storage systems for clothing for protection against X-
rays, in particular mobile stands for protective 
clothing, wall racks for protective clothing and 
protective gloves, hooks for clothing for protection 
against X-rays; special hangers for clothing for 
protection against X-rays; parts of the aforesaid 
goods; all included in class 20.

מערכות אחסון לביגוד להגנה מפני קרני רנטגן, בייחוד עמדות
ניידות לביגוד הגנתי, מתלי קיר לביגוד הגנתי וכפפות הגנתיות,
ווים לביגוד להגנה מפני קרני רנטגן; מתלים מיוחדים לביגוד
להגנה מפני קרני רנטגן; חלקי הסחורות הנזכרות לעיל;

הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216714 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 87928/02/2010



י"ד אדר תש"ע - 88028/02/2010



Germany , 01/09/2008 גרמניה , 01/09/2008

Priority Date דין קדימה

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mavig GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 69811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Protection devices against X-rays, gloves for 
protection against X-rays, goggles for protection 
against X-rays, clothing for protection against X-rays, 
radiology screens, scatter radiation covers, 
compensating filters for radiologic purposes, scatter 
radiation grids for radiologic purposes, compression 
elements for radiologic purposes, palparium spoons, 
radiation protection shields, examination lamps and 
OR lamps; ceiling beam, ceiling tracks, columns, 
support arms, all for X-ray apparatus, protection 
devices against X-rays and lamps; roentgen 
apparatus; parts of the aforesaid goods; all the 
aforesaid goods in the medical field; all included in 
class 10.

התקני הגנה מפני קרני רנטגן, כפפות להגנה מפני קרני רנטגן,
משקפי-מגן להגנה מפני קרני רנטגן, ביגוד להגנה מפני קרני
רנטגן, מסכים רדיולוגיים, כיסויים מפזרים קרינה, פילטרים
מפצים למטרות רדיולוגיות, רשתות פיזור קרינה למטרות
רדיולוגיות, אלמנטים דחיסה למטרות רדיולוגיות, כפות

פלפריום, מגנים מפני קרינה, מנורות לבדיקות ומנורות לחדר
ניתוח; קורה לתקרה, מסילות לתקרה, עמודים, ידיות תמיכה,
כולם למכשירי קרני רנטגן, התקני הגנה מפני קרני רנטגן

ומנורות ; מכשירי רנטגן; חלקי הסחורות הנזכרות לעיל; כול
הסחורות הנזכרות לעיל בתחומי רפואה; הנכללים כולם בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216715 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 88128/02/2010



Owners

Name: N.V. Organon

Address: Oss, The 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

Medicines and pharmaceutical preparations for the 
treatment mental illness; anti-depressants; all 
included in class 5.

תרופות ותכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נפש; נוגדי דיכאון;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ALRIZE

Application Date 12/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216716 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 88228/02/2010



France , 12/06/2008 צרפת , 12/06/2008

Priority Date דין קדימה

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SOCIETE BIC

Address: Clichy, France

Identification No.: 1218

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Razors and their refills, razor blades, razor cases; 
depilation appliances, electric or non-electric; not 
including manicure and pedicure products; all 
included in class 8.

סכיני גילוח והמילוי שלהם, סכיני להבים, קופסאות לסכיני
גילוח; מכשירים להסרת שיער, חשמליים או לא חשמליים;
למעט מכשירי מניקור ופדיקור; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

BELLA

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217076 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 88328/02/2010



Ownersבעלים

Name: SONS OF GEORGE SHUKHA LTD. שם: בני ג'ורג' שוקחה בע"מ

Address: P.O.B. 33325, Haifa, 31332, Israel כתובת : ת.ד.33325, חיפה, 31332, ישראל

Identification No.: 510943087מספר זיהוי: 510943087

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

Rice, tea and spices, included in class 30 אורז, תה ותבלינים, הנכללים בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223347 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 88428/02/2010



Ownersבעלים

Name: SONS OF GEORGE SHUKHA LTD. שם: בני ג'ורג' שוקחה בע"מ

Address: P.O.B. 33325, Haifa, 31332, Israel כתובת : ת.ד.33325, חיפה, 31332, ישראל

Identification No.: 510943087מספר זיהוי: 510943087

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

Rice, tea and spices, included in Class 30 אורז, תה ותבלינים, הנכללים בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

מדליה

Application Date 08/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223352 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 88528/02/2010



If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Telecommunication services; data transmission and 
reception services via telecommunication means; 
electronic exchange of voice, and graphics 
accessible via computer and telecommunication 
networks; local and long distance transmission of 
voice, data, graphics via computer and 
telecommunications networks; providing multiple-
user acces to a global computer information network; 
internet cafe services, namely, providing 
telecommunications connections to the internet in a 
cafe environment; online chatroom, bulletin board 
and discussion group services; electronic mail 
services; workgroup communications services over 
computer networks; instant messaging services; 
voice over ip services; video and audio conferencing 
services; computer communications services; 
telephone communication services; mobile phone 
communication services; all included in class 38

שירותי טלקומוניקציה; העברת נתונים ושירותי קליטה דרך
אמצעי טלקומוניקציה; החלפה אלקטרונית של קול, וגרפיקה
הניגשת דרך רשתות מחשב וטלקומוניקציה; העברה מקומית
ולטווח רחוק של קול, נתונים, גרפיקה דרך רשתות מחשב
וטלקומוניקציה; אספקת גישה רב-משתמשים לרשת מידע

מחשב גלובאלי; שירותי אינטרנט בבתי קפה, דהיינו, אספקת
חיבורי טלקומוניקציה לאינטרנט בסביבה של בית קפה; חדרי
צ'אט מקוונים, לוח מודעות ושירותי קבוצת דיון; שירותי דואר
אלקטרוני; שירותיתקשורת לקבוצות עבודה דרך רשתות

מחשב; שירותי הודעות מיידיות; שירותי טלפוניה בפרוטוקולי
אינטרנט; שירותי ועידה לוידיאו ואודיו; שירותי תקשורת
מחשבים; שירותי תקשורת טלפונית; שירותי תקשורת

בטלפונים ניידים; הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

IGOOGLE

Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223701 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 88628/02/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

Computer hardware; computer software; computer 
peripherals; electronic and online manuals; mouse 
pads; all included in class 9.

חומרות מחשב; תוכנות מחשב; ציוד היקפי למחשב; חוברות
הדרכה אלקטרוניות ומקוונות; משטחי עכבר; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

IGOOGLE

Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223707 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 88728/02/2010



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

Computer services, namely, providing temporary use 
of a non-downloadable computer interface in order to 
create on-line personalized information services; data 
mining and data analysis services; providing 
temporary use of a non-downloadable computer 
interface containing a proprietary collection of 
information; creating searchable indexes of 
information, web sites and other information sources; 
providing use of a non-downloadable computer 
interface in order to provide information concerning a 
wide range of text, electronic documents, databases, 
graphics and audiovisual information; search engine 
services; consulting in connection with all the above; 
all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת שימוש זמני בממשק מחשב
שאינו ניתן להורדה בכדי לייצור שירותי מידע אישי מקוונים;

שירותי כריית מידע וניתוח מידע; אספקת שימוש זמני בממשק
מחשב שאינו ניתן להורדה המכיל אוסף מידע קנייני; יצירת

מפתחי מידע, אתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים
המאפשרים חיפושים; אספקת שימוש זמני בממשק מחשב
שאינו ניתן להורדה בכדי לספק מידע בנוגע למגוון רחב של
טקסט, מסמכים אלקטרוניים מאגרי נתונים, גרפיקה ומידע
אורקולי; שירותי מנועי חיפוש; יעוץ בקשר לכל האמור לעיל;

הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

IGOOGLE

Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223714 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 88828/02/2010



Ownersבעלים

Name: ASINU ESEK LTD. שם: עשינו עסק בע"מ

Address: P.O.B. 825,  ,ישראל72100רמלה , כתובת : ת.ד.825, רמלה, 72100, ישראל

Identification No.: 511114217מספר זיהוי: 511114217

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

Address: Maskit 6, P.O.B. 4070, Herzliah , 46140, Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

כתובת : משכית 6, ת.ד.4070, הרצליה, 46140, בניין B קומה
4, ישראל

Manuel hand tools, such as drills, hammers, screws, 
corner nibblers, saws, nibble wheels; parts and 
accessories for all the above; all incldued in class 8.

כלי עבודה ידניים, כגון מקדחים, פטישים, מברגים, מכרסמי
זוויות, מכרסמי שולחן, מסורים, גלגלי כרסום; פנסים; אביזרים

וחלקים לכל הטובין הנ"ל; כולם נכללים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224598 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 88928/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Be'er Sheva Mall 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קניון באר
שבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: M.L.A HANEGEV DEVELOPMENT AND 
INVESTMENTS LTD

שם: מ.ל.א הנגב יזמות והשקעות בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513872499מספר זיהוי: 513872499

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ziv Lev, Adv.

Address: 23 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: זיו לב, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, תל אביב, 66184,
ישראל

Management of a mall and/or commercial center 
and/or shopping center and/or recreation center 
and/or business center and/or power center (hereby 
called:"a mall"), among other, sale and/or rent of 
shops and/or offices and/or business space; all 
included in class 35.

ניהול עסק של קניון ו/או מרכז מסחרי ו/או מרכז קניות ו/או בילוי
ו/או בידור ו/או עסקים ו/או פאואר סנטר (להלן:"קניון"), לרבות,
מכירת והשכרת שטחי חנויות ומשרדים בקניון; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224863 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 89028/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Be'er Sheva Mall 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קניון באר
שבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: M.L.A HANEGEV DEVELOPMENT AND 
INVESTMENTS LTD

שם: מ.ל.א הנגב יזמות והשקעות בע"מ

Address: תל אביב, ישראל כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513872499מספר זיהוי: 513872499

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ziv Lev, Adv.

Address: 23 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: זיו לב, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, תל אביב, 66184,
ישראל

Real estate affairs, included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי, הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224865 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 89128/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word LOCK separately, but in 
the combination of the mark.

LOCK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: MAGNUM LOCK LTD. שם: מגנום לוק בע"מ

Address: 183 Ben Gourion St., P.O.B. 7007, Ramat Gan, 
Israel

כתובת : רח' בן גוריון 183, ת.ד.7007, רמת גן, ישראל

Identification No.: 512787979מספר זיהוי: 512787979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alexander Borochovich

Address:

שם: אלכסנדר בורוכוביץ' רוזנמן עו"ד

כתובת : דרך הטייסים 76, תל אביב, 67431, ישראל

Hanging and/or binding locks made of steel and/or 
other metals; all included in class 6.

מנעולי תליה ו/או קשירה מפלדה ו/או ממתכות אחרות;
הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225285 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 89228/02/2010



Ownersבעלים

Name: The Israeli Society for Science Fiction and 
Fantasy

שם: אגודה ישראלית למדע בדיוני ופנטזיה

Address: P.O.B. 15, Givataim, 53100, Israel כתובת : ת.ד.15, גבעתים, 53100, ישראל

Identification No.: 580287571מספר זיהוי: 580287571

Name: The Association of Promote Role-Playing In 
Israel

שם: העמותה לקידום משחקי תפקידים בישראל

Address: P.O.B. 15, Givataim, 53100, Israel כתובת : ת.ד.15, גבעתים, 53100, ישראל

Identification No.: 580333581מספר זיהוי: 580333581

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: 1 Azrieli center, Round Tower, Tel Aviv, Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, ישראל

Science fiction, fantasy and role playing games film 
festival and convention; all included in class 41.

כנס ופסטיבל קולנוע בנושאי מדע בדיוני, פנטסיה ומשחקי
תפקידים; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225443 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 89328/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word SPORT separately, but in 
the combination of the mark.

SPORT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Power Sport Ltd שם: פאוור ספורט בע"מ

Address: כתובת : קניון ערי החוף רחוב סחרוב 19, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 512492588מספר זיהוי: 512492588

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bodner, Flom & Co., Advs.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon St., Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: בדנר, פלום ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, ישראל

Treadmills for running, treadmills, elliptical , 
Stationary exercise cycles, benches for sporting use, 
multi trainer, fitness apparatus and exercise 
appliances,weights, balls, gaming tables, boxing 
gloves and belts, sport protection articles; all included 
in class 28.

מסלולי ריצה, הליכונים, אליפטיקל, אופני כושר, ספות כושר,
מולטי טריינר, מוצרי ואביזרי כושר, משקולות, כדורים, שולחנות
משחק, כפפות וחגורות אגרוף, מגנים ספורט; הנכללים כולם

בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225922 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 89428/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SPA, PHARMA 
separately, but in the combination of the mark.

,SPA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PHARMA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Peer Pharm Ltd. שם: פאר פארם בע"מ

Address: 17 Amal St. Afek Industrial Zone, Rosh Haayin, 
48092, Israel

כתובת : רח' העמל 17 אזור תעשיה אפק, ראש העין, 48092,
ישראל

Identification No.: 511899023מספר זיהוי: 511899023

Cosmetic care products; included in class 3. תכשירים קוסמטיים; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225982 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 89528/02/2010



Ownersבעלים

Name: SONS OF GEORGE SHUKHA LTD. שם: בני ג'ורג' שוקחה בע"מ

Address: P.O.B. 33325, Haifa, 31332, Israel כתובת : ת.ד.33325, חיפה, 31332, ישראל

Identification No.: 510943087מספר זיהוי: 510943087

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

Dry pulses, edible oils and fats, included in Class 29 קטניות יבשות, שמני ושומני מאכל, הנכללים בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

מדליה

Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226312 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 89628/02/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all all the words appearing in the 
mark and the device of escalapius stick separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן וסמל מטה אסקלפיוס אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Medical services; all included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226677 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 89728/02/2010



Ownersבעלים

Name: UNITED HAZALAH OF ISRAEL שם: איחוד הצלה

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 580465979מספר זיהוי: 580465979

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Chaim Stanger, Adv.

Address: 12 Herman Cohen Street  , Tel Aviv, 64385, 
Israel

שם: חיים שטנגר, עו"ד

כתובת : רחוב הרמן כהן 12  , תל אביב, 64385, ישראל

י"ד אדר תש"ע - 89828/02/2010



Ownersבעלים

Name: ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. שם: בנק דיסקונט לישראל בע"מ

Address: 17 Yehuda Halevi Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : יהודה הלוי 17  , תל אביב, 65137, ישראל

Identification No.: 520007030מספר זיהוי: 520007030

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ostrower & Co, Adv.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: אוסטרובר ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, קומה 21, תל אביב, 67137, מגדל
סונול, ישראל

Bank services included in class 36. מתן שירותים בנקאיים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227340 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 89928/02/2010



Ownersבעלים

Name: MENORA MIVTACHIM PENSIONS LTD. שם: מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

Address:  7רח' ז'בוטינסקי, P.O.B. 3507,  ,52520רמת גן,
ישראל

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, ת.ד.3507, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 512245812מספר זיהוי: 512245812

חברה פרטית

Pension, provident fund, insurance, retirement 
saving, funding businesses, money businesses, real 
estate businesses; all included in class 36.

פנסיה, גמל, ביטוח, חיסכון, עסקי מימון, עסקי כספים, עסקי
נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

מנורה
MENORA

Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227505 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 90028/02/2010



Ownersבעלים

Name: MENORA MIVTACHIM PENSIONS LTD. שם: מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

Address:  7רח' ז'בוטינסקי, P.O.B. 3507,  ,52520רמת גן,
ישראל

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, ת.ד.3507, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 512245812מספר זיהוי: 512245812

חברה פרטית

Pension, provident fund, insurance, retirement 
saving, funding businesses, money businesses, real 
estate businesses; all included in class 36.

פנסיה, גמל, ביטוח, חיסכון, עסקי מימון, עסקי כספים, עסקי
נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227507 מספר סימן

י"ד אדר תש"ע - 90128/02/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 05/2009

200655

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י"ד אדר תש"ע - 90228/02/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 10/2009
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212789 212790 212791 212792 212793 212794 212795 212800 
212818 212821 212831 212834 212835 212837 212838 212839 
212840 212842 212843 212844 212845 212846 212847 212848 
212849 212854 212860 212861 212863 212864 212867 212869 
212870 212871 212872 212873 212874 212884 212885 212886 
212887 212896 212898 212899 212901 212904 212905 212908 
212929 212938 212939 212947 212948 212949 212950 212951 
212952 212953 212955 212957 212962 212963 212966 212996 
212997 212998 212999 213000 213001 213002 213003 213005 
213006 213013 213030 213040 213052 213053 213059 213080 
213081 213082 213086 213087 213088 213090 213119 213121 
213122 213123 213124 213150 213161 213162 213163 213164 
213165 213166 213167 213168 213169 213170 213171 213172 
213173 213181 213182 213183 213184 213185 213186 213187 
213188 213189 213196 213200 213218 213226 213227 213241 
214388 218966 222104 222164 222166 222233 222518 223822

י"ד אדר תש"ע - 90328/02/2010



118521 119028

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Luxottica Trading and Finance Limited

Dublin 2, Ireland

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

212632 212633 212634 212635

,

LifeOnKey Inc.

לייף און קי ישראל בע"מ

אור יהודה, ישראל

,

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

י"ד אדר תש"ע - 90428/02/2010



145714

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Orange Brand Services Limited

Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

153763

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11 ,   רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Rolled Alloys, Ltd. ; (Delaware Corporation)

Northbrook, Illinois, U.S.A.

Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem
Begin Street , Ramat Gan

128998

ד. מירקין ושות', עו"ד

דרך מנחם בגין 52   ,   תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

Brooks Instrument LLC ; (Delaware Limited Liability 
Corporation)

Hatfield, Pennsylvania, U.S.A.

Menachem Begin Road , Tel Aviv 52

133176 133178 152394

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Stamford Devices Limited

Dangan, Co. Galway, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"ד אדר תש"ע - 90528/02/2010



162793

GATIE BRANDS LTD

גטייה מותגים בע"מ ; חברה פרטית

ראשון לציון, ישראל

,

182238

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

"SOYUZPRODEXPORT" ; (Limited Liability Company)

Moscow, Russian Federation

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

174995 174996 174997 174998 193843 193844 193845

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Sunecho Limited

Nicosia, Cyprus

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

179809

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Intervet International B.V.

Boxmeer, The Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ד אדר תש"ע - 90628/02/2010



53175 53176 65432 68104 68105 73802

זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', עו"ד

בית ציון שדרות רוטשילד 41-45 ,   תל אביב

Zysman, Aharoni, Gayer & Ady Kaplan & Co., 
Adv.

Materna Laboratories Ltd.

מעבדות מטרנה בע"מ

דואר מעברות, ישראל

Beit Zion 41-45 Rothshild Blvd. , Tel Aviv

54365

דייויד וולברג, עו"ד

ת.ד. 3726 ,   כפר נטר

David Wolberg, Adv.

Flowserve Management Company ; (Delaware 
Statutory Trust)

Irving, Texas, U.S.A.

P.O.B. 3726 ,   Kfar Neter

200524 200526 200541 200544

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

TS LTD., LUXEMBOURG BRANCH

Grand Duche of Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

187805

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Slavyanskaya Collection Limited Liability Company

Ulyanovsk, Russian Federation

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"ד אדר תש"ע - 90728/02/2010



68934

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Luxman Kabushiki Kaisha (Luxman Corporation)

Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

71097

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Kelly Properties, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Troy, Michigan, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

73024 193000

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Sakura Global Holding Kabushiki Kaisha (also trading 
as Sakura Global Holding Co. Ltd.

Chuo-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

73318

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

AXCAN PHARMA INC.

Mont-Saint Hilaire, Quebec, Canada

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ד אדר תש"ע - 90828/02/2010



שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

225598 225612 225613 225614

וירג'יניה שיווק מזרח תיכון בע"מ

Virginia Middle East Marketing Ltd.

83652

לוטי ושות'

ת.ד. 33113 ,   תל אביב

Luthi & Co.

Brno Rifles, s.r.o.

Brno - Zabrdovice, Czech Republic

P.O.B. 33113 ,   Tel Aviv

97805

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

BLOOMBERG L.P. ; (Delaware Limited Partnership)

New York, NY, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

77652 77653

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Lansa Holdings, Inc. ; (Corporation Trust Centre)

Wilmington, Delaware, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

י"ד אדר תש"ע - 90928/02/2010



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

117582

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SAINT-GOBAIN SEVA

133178

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Stamford Devices Limited

116404

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

WAREHOUSE FASHIONS LIMITED

105748

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

OASIS FASHIONS LIMITED

113047

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Natixis
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137169

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Canadian Club Canada Inc.

39917 39918

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SOFIBEL  ; (Societe par actions simplifiee)

206004 206005

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hanjin Shipping Holdings Co., Ltd

148368 148370 148371 148372

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Lumon Invest Oy

149805 173362 192298 192299 192300 192301 192302 192303 
192304 192305 192307 195174 195175 195176 195177 195178 
195179 208839 208840 208841 208842 208843 208844 208845 

208846 208847 208848 224396 226856 226857 226858

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

קבוצת עזריאלי בע"מ

Azrieli Group Ltd

י"ד אדר תש"ע - 91128/02/2010



4432 4596 5102 5105 13249 16661 16860 17498 19048 19049 
19057 19059 19060 19062 19063 19064 19065 19067 19068 
19069 19071 19072 19089 19096 19100 19101 19102 19104 
19122 19123 23986 25137 25704 33232 34278 34279 34280 
36949 36951 37091 37092 37094 37098 37099 37100 37101 
37105 37106 37107 37108 37110 37111 38296 38297 38298 
38299 41221 43742 45552 45899 48582 48657 48962 50911 
50912 50929 51551 55271 56415 57196 57197 59083 59889 
64456 67241 73065 76321 79204 79205 79206 79207 81162 

84988 100031 100032 102082 103195 111158 121066 121067 
124832 125493 125604 125605 127190 127593 128598 129753 
132184 132185 132186 134427 135647 136839 136840 138202 
138203 138204 138582 140508 140814 140815 141421 142675 
144057 144212 144213 145770 145906 147687 150314 150315 
152619 152620 153590 155014 158932 159396 159397 160915 
164284 165175 165176 169243 169244 169308 170542 170543 
170544 170546 170547 170548 170549 170550 170551 170553 
170554 171332 171574 173165 174506 176925 176926 176927 
178099 178100 178101 178102 178104 178105 178106 178107 
178108 178109 178570 181686 182775 183255 186192 186662 
187425 187649 191832 192991 192992 192993 192994 192995 
195972 195973 195974 195975 195976 195977 195978 195979 
196166 196167 196168 196169 196170 196171 196172 198947 

198948 200100

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BASF SE ; (European Company)

67596 155113 158890 158892 158893 158894 158895 158896 
158897 158898 158899 158900 158901 158902 158904 158908 
158910 158911 158912 158914 158915 158916 158917 158918 

158919 158920 158921 158922

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

TOM TAILOR GmbH

40217

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

איילון נאמנים סוכנויות לביטוח בע"מ

Ayalon Neemanim Insurance Agency Ltd.

י"ד אדר תש"ע - 91228/02/2010



70808

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BEGHELLI S.p.A.

71087

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PRIPLAK ; (Societe par actions simplifiee)

70087

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

TRAGER INTERNATIONAL ; (California Corporation)

71097

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kelly Properties, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

72020

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Iguzzini Illuminazione S.p.A.

י"ד אדר תש"ע - 91328/02/2010



76583 83243 83244 86072 88948 107473 108178 119666 224045 
224046 224047 224048 224049 224050

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ

Top Ramdor Systems and Computers (1990) Ltd.

85060

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ginsana SA

76324 134618 143487 143488 170333

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

Brimag Digital Age Ltd.

72760 73457 73459 73460 75129 75130 75131

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BRUNSWICK CORPORATION ; (Delaware Corporation)

י"ד אדר תש"ע - 91428/02/2010



חידושים
RENEWALS

2745 2746 2766 2863 8735 8916 8946 8953 8954 19418 19444 19469 19502 
19527 19539 19626 19757 40320 40410 40420 40421 40429 40434 40435 40436 
40437 40438 40465 40543 40615 40663 70252 70931 70963 71373 71445 71446 
71462 71519 71538 71541 71542 71553 71556 71560 71563 71564 71605 71606 
71614 71624 71645 71667 71668 71693 71700 71750 71762 71763 71769 71774 
71776 71816 71833 71841 71869 71870 71871 71877 71909 71910 71931 71932 
71961 71962 72020 72042 72059 72070 72071 72072 72101 72102 72142 72143 
72144 72145 72155 72156 72158 72165 72166 72167 72168 72169 72170 72171 
72172 72173 72174 72175 72176 72177 72198 72221 72229 72232 72239 72240 
72241 72242 72284 72285 72296 72301 72314 72315 72323 72343 72368 72370 

72371 72392 72393 72412 72413 72414 72415 72416 72417 75656 136110 
158758 159833

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

62261 62262 111757 134655 143186 147774 200413 200414 213169 216698

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רחוב ערבה 1, ת.ד.109, 70150        , קרית שדה
התעופה ,  , ישראל

Arava St., P.O.B. 109, 70150  Airport City ,  ,  
, Israel

227211 227213

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רחוב הרצל 30 ת.ד. 15387 ראשון לציון , 75053 ,  ,
ישראל

30 Herzel St. P.O.B. 15387 Rishon Lezion , 
75053 ,  , Israel

149805 173362 192298 192299 192300 192301 192302 192303 192304 192305 192307 
195174 195175 195176 195177 195178 195179 208839 208840 208841 208842 208843 
208844 208845 208846 208847 208848 224396 226509 226510 226511 226512 226513 
226514 226515 226516 226517 226518 226519 226520 226521 226522 226523 226524 

226525 226856 226857 226858

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Azrieli Center    Tel Aviv , Israel 1מרכז עזריאלי 1    תל אביב ,  ,  , ישראל

י"ד אדר תש"ע - 91528/02/2010



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2509 2747 8682 8704 8712 8713 8721 8730 19376 19382 19398 19402 19403 
19421 19422 40319 40321 40322 40336 40346 40348 40391 40392 40393 40398 
40412 40413 40414 40415 40422 40431 71442 71443 71473 71475 71488 71491 
71492 71498 71499 71500 71511 71512 71513 71514 71515 71516 71521 71524 
71525 71536 71550 71554 71555 71568 71594 71599 71600 71603 71607 71616 
71644 71646 71663 71665 71669 71675 71676 71677 71678 71680 71686 71690 

71694 71696 71700 71706 71707 71710 71712 71716 134813 162925

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

8162 18869 18870 18909 18918 18919 39540 39567 39568 39573 39603 39604 
39622 39623 39624 39625 39627 39658 70004 70007 70009 70010 70014 70017 
70025 70026 70027 70028 70029 70030 70031 70032 70033 70036 70055 70063 
70065 70067 70085 70088 70094 70095 70100 70102 70103 70104 70109 70110 
70116 70117 70118 70119 70121 70123 70125 70135 70136 70138 70147 70148 
70149 70195 70201 70202 70205 70212 70217 70220 70221 70222 70229 70236 
70237 70239 70241 70249 70250 70251 158542 158576 158577 158581 158583 
158584 158585 158619 158622 158642 158652 158654 158660 158661 158671 
158673 158674 158693 158773 158789 158790 158835 158836 158838 158944 

158945 158946 158947 158950 158951 158957 158968 158994

י"ד אדר תש"ע - 91628/02/2010



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

208186

טבע-סל ישראל בע"מ

.TEVE-CELL ISRAEL LTD

212340 212341

כ.צ.ט. בע"מ

.C.T.S. Ltd

205788

.TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD

154529

איתי גולן

Itay Golan

172221

א.מ.ל.פ יבוא ושיווק בע"מ

A.M.L.P  IMPORT & MARKETING LTD

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

KOSS CORPORATION 82969

KOSS CORPORATION 82968

י"ד אדר תש"ע - 91728/02/2010



שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and 
electronic mail services; transmission, delivery 
and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating 
to telecommunications; data interchange 
services; transfer of data by 
telecommunication; satellite communication 
services; broadcasting services; broadcasting 
or transmission of radio or television 
programmes and of films, teleshopping and 
webshopping programmes; videotext, teletext 
and viewdata services; broadcasting and 
delivery of multimedia content over electronic 
communications networks; video messaging 
services; video conferencing services; video 
telephone services; telecommunications of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; providing user 
access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to 
the Internet (service providers); provision and 
operation of electronic conferencing, 
discussion groups and chat rooms; providing 
access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on 
the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search 
engines; telecommunication access services; 
computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; news 
agency services; transmission of news and 
current affairs information; hire, leasing or 
rental of apparatus, instruments, installations 
or components for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; טלפון, טלפון
נייד, פקסימיליה, טלקס, איסוף ושידור הודעות, איתור-
רדיו, הסתת שיחה, משיבון, תשאול מנחה ושירותי

דואר אלקטרוני; שידור, שילוח וקיבול של קול, נתונים,
דמויות, מוזיקה ומידע;  שירותי שילוח הודעה
אלקטרונית; שירותי מידע מקוונים הקשורים

לטלקומוניקציה; שירותי החלפת מידע; העברת מידע
על ידי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת לוויינית; שירותי
שידור; שידור או תמסורת של תוכניות רדיו או טלוויזיה
ושל תוכניות סרטים, קניות טלפוניות וקניות מקוונות;
שירותי וידיאוטקסט, טלטקסט וצפייה במידע; שידור
ושילוח של תוכן מולטימדיה על רשתות תקשורת
אלקטרוניות; שירותי הודעות וידיאו; שירותי ועידות
וידיאו; שירותי וידיאו טלפון; טלקומוניקציה של מידע
(כולל דפי רשת), תוכניות מחשב וכל מידע אחר;

אספקת גישת משתמש לאינטרנט; אספקת חיבור או
קשרי טלקומוניקציה לאינטרנט או למאגרי מידע;
אספקת גישת משתמש לאינטרנט (ספקי שירות);

אספקה והפעלה של ועידות אלקטרוניות, קבוצות דיון
וחדרי שיחה; מתן גישה לאתרי מוזיקה דיגיטאלית

באינטרנט; מתן גישה לאתרי MP3 באינטרנט; העברה
של מוזיקה דיגיטאלית באמצעות טלקומוניקציה; מתן
גישה לתשתיות טלקומוניקציה עבור מפעילים אחרים;

הפעלת ואספקת מנועי חיפוש; שירותי גישה
לטלקומוניקציה; שידור בסיוע מחשב של הודעות

ודמויות; תקשורת באמצעות מחשב; שירותי סוכנות
חדשות; שידור של חדשות ומידע על עניינים עכשוויים;

העסקה, החכרה או השכרה של התקנים, כלים,
התקנות או רכיבים לשימוש באספקה של השירותים

הנזכרים לעיל; שירותי מייעץ, מידע וייעוץ הקשורים לכל
הנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.

215224

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

197483 208228 208229

197483 208228 208229

רישום עיקול
REGISTRATION OF ATTACHMENT

174820 183354 193863 195345 195346 195347 195348 195349 195350 195351 
198910 202510 202862 202863 202864 202865 202866 202867 202868 202875 
208547 208548 213115 213116 213117 213118 216552 216553 216554 216555 
216556 216717 216718 216719 216720 216721 216722 216723 216724 216725 
216726 216727 216728 216729 216730 216731 216732 216733 216734 216735 
216736 216737 216738 218285 218286 218287 218288 218289 218290 218401 

218402 220835 220836 220837
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כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED
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CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN
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