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GENERAL INFORMATION

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

The Registry is open to the public from Sunday to Thursday between 08:30
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CE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNOTI
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
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Pharmaceutical and medicinal preparations for the 
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical and 
medicinal preparations for prevention of sexual 
dysfunction; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ותכשירים רפואיים לטיפול באי תפקוד מיני;
תכשירי רוקחות ותכשירים רפואיים למניעת אי תפקוד מיני;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Indianapolis, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 1481

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

The mark is a three-dimensional almond shaped 
tablet (top and side view).  The mark is limited to the 
Yellow colour as shown in the mark.

הסימן הינו טבליה תלת מימדית בצורת שקד; הסימן מוגבל
לצבע הצהוב כפי שנראה 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

Trade Mark No. 179887 מספר סימן

Application Date 14/04/2005 תאריך הגשה

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES
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Consumer acts and arrangement for IDf regualr 
soldiers and IDF veterans; all included in class 35.

פעולות והסדרים צרכניים עבור משרתי הקבע וגמלאי צה"ל;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PERMANENT ARMY SOLDIERS AND 
PENSIONER ORGANIZATION LTD.

שם: חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ

Address: 1 Ben Gurion St. 2 B.S.R. Tower, Bnei Brak, 
51201, Israel

כתובת : בן גוריון 1 מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 51201, ישראל

Identification No.: 525942001מספר זיהוי: 525942001

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hever meshartei hakevea vehagimlaim ltd.

Address: 1 Ben Gurion St. 2 B.S.R Tower, Bnei Brak, 
51201, Israel

שם: חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ

כתובת : רח' בן גוריון 1 מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 51201, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף זה הכל
בשבילך, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 193272 מספר סימן

Application Date 24/08/2006 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 431/05/2010



Consumer acts and arrangements for members of a 
consumers' club; all included in class 35.

פעולות והסדרים צרכניים עבור צרכנים חברי מועדון צרכנות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hever Consumers Club Ltd. שם: מועדון חבר צרכנות בע"מ

Address: 1 Ben Gurion St. B.S.R. Tower, Bnei Brak, 
51201, Israel

כתובת : בן גוריון 1 מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 51201, ישראל

Identification No.: 510942816מספר זיהוי: 510942816

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hever meshartei hakevea vehagimlaim ltd.

Address: 1 Ben Gurion St. 2 B.S.R Tower, Bnei Brak, 
51201, Israel

שם: חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ

כתובת : רח' בן גוריון 1 מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 51201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word מועדון and the phrase זה
.but in the combination of the mark ,הכל בשבילך

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה מועדון
ובצירוף זה הכל בשבילך, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 193274 מספר סימן

Application Date 24/08/2006 תאריך הגשה
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Consumer acts and arrangements for members of a 
consumers' club; all included in class 35.

פעולות והסדרים צרכניים עבור צרכנים חברי מועדון צרכנות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hever Consumers Club Ltd. שם: מועדון חבר צרכנות בע"מ

Address: 1 Ben Gurion St. B.S.R. Tower, Bnei Brak, 
51201, Israel

כתובת : בן גוריון 1 מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 51201, ישראל

Identification No.: 510942816מספר זיהוי: 510942816

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hever meshartei hakevea vehagimlaim ltd.

Address: 1 Ben Gurion St. 2 B.S.R Tower, Bnei Brak, 
51201, Israel

שם: חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ

כתובת : רח' בן גוריון 1 מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 51201, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף זה הכל
בשבילך, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 193276 מספר סימן

Application Date 24/08/2006 תאריך הגשה
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Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair and 
body lotion; bath foam; shampoos; hair conditioners; 
creams, gels, moisturizers; salts; powders; toiletries; 
aftershaves; make-up preparations; deodorants for 
personal use; preparations for the treatment and care 
of the face and the body; dentifrices; all included in 
class 3.

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

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

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

Address: 5 29th of 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

Trade Mark No. 205686 מספר סימן

Application Date 12/11/2007 תאריך הגשה
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Analog and mixed signal semiconductor intellectual 
property (SIP); SIP cores; electronic circuits, 
integrated circuits, and semiconductors; computer 
software, computer code, databases and data files 
used in, and for use in the design and development 
of, semiconductors, electronic circuits and integrated 
circuits; circuit boards; electronic publications in the 
nature of manuals, specifications, guides, test 
reports, and data sheets in the fields of electronic 
circuits, integrated circuits and computer 
technologies in downloadable form or recorded on 
computer media; all included class 9.

מוליכים למחצה של אותות אנאלוגיים ומעורבים להגנת קניין
רוחני (SIP); ליבות SIP; מעגלים אלקטרוניים, מעגלים

משולבים, וליבות מוליכים למחצה; תוכנות מחשב, קוד מחשב,
בסיסי נתונים וקבצי נתונים המשמשים עבור ולשימוש עבור
עיצוב ופיתוח של, מוליכים למחצה, מעגלים אלקטרוניים

ומעגלים משולבים; מעגלים מודפסים; פרסומים אלקטרוניים
מסוג של ספרי הוראות, מיפרטים, מדריכים, דו"חות בדיקות,
וגליונות נתונים בתחומים של מעגלים אלקטרוניים, מעגליםם
משולבים וטכנולוגיות מחשבים, הניתנים להורדה או המוקלטים

על מדיה מגנטית ממוחשבת; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MIPSABG Chipidea, Lda

Address: Portugal

Identification No.: 67394

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

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

תנאים/הודעות

CHIPIDEA

Application Date 03/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207235 מספר סימן
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Perfumes and cosmetics; included in class 3. בשמים וקוסמטיקה; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MULTALER ET CIE

Address: Colombes, France

Identification No.: 35402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan THE ALCHEMY OF 
PURE-WELLNESS, but in the combination of the 
mark.

THE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
ALCHEMY OF PURE-WELLNESS, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 207463 מספר סימן

Application Date 15/01/2008 תאריך הגשה
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Photographic equipment and accessories therefor; 
fire extinguishers; battery chargers; battery charge 
monitors; anti-theft alarms and apparatus for motor 
vehicles; wallets for holding audio cassettes, 
compact discs, DVDs and/or mini-discs; computer 
hardware and computer software; calculating 
machines; optical equipment; sunglasses; all 
included in class 9; all the above sold through 
applicants exclusive dealerships or applicant's 
website.

ציוד לצילום ואביזרים עבורו; מטפי אש; מטעני סוללה;
מוניטורים למטען סוללה; אזעקות ומכשירים נגד גניבה עבור
כלי רכב ממונעים; נרתיקים להחזקת קלטות שמע, קומפקט

דיסק, DVDs ו/או מיני-דיסקים; תוכנת מחשב וחומרת מחשב;
מכונות חישוב; ציוד אופטי; משקפי שמש; הנכללים כולם בסוג

9; כל הנ"ל נמכרים דרך סוכנויות מכירה בלעדיות של
המבקשת או דרך אתר האינטרנט של המבקשת.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bentley Motors Limited

Address: Crewe, Cheshire, United Kingdom

Identification No.: 39529

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BENTLEY

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209745 מספר סימן
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Class: 5 סוג: 5

European Community Trade Mark , 15/01/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 15/01/2008

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

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

Sanitary preparations; disinfectants; disinfectant 
preparations; disinfectant solutions for use in wiping 
surfaces; disinfectants for household use or for 
hygiene or sanitary purposes; disinfecting agents and 
preparations having disinfecting properties; 
preparations or substances having sanitary, 
disinfecting, air freshening, air purifying or fungicidal 
properties; pharmaceutical preparations and 
substances having anti inflammatory, anti pyretic and 
analgesic properties; medical beverages and 
preparations for making such beverages; medicated 
confectionary; gastrointestinal pharmaceutical 
preparations; veterinary preparations; antiseptic 
preparations, anti-bacterial preparations, disinfecting 
preparations, germicides; insecticides and miticides; 
insect repellents; preparations for destroying and 
repelling vermin; fungicides; air freshening 
preparations, air purifying preparations; deodorants 
and deodorisers (other than for personal use); odour 
neutralisers; preparations and substances for 
neutralising, controlling or reducing allergens; cloths, 
wipes, tissues and sponges impregnated with 
antiseptic, antibacterial or disinfectant preparations 
for hygiene use; bactericidal skin cleansing 
preparations; medicated toiletries, medicated talcum 
powder; plasters, materials for dressings; filled first-
aid boxes; all included in class 5.

תכשירי סניטציה; חומרי חיטוי; תכשירים לחיטוי; תמיסות
לחיטוי המשמשות לניגוב משטחים; חומרי חיטוי לשימוש
במשק הבית או למטרות היגיינה או סניטציה; חומרי חיטוי

ותכשירים בעלי יכולת חיטוי; תכשירים או חומרים בעלי יכולות
סניטציה, חיטוי, רענון אוויר, טיהור אוויר או קטילת פטריות;
תכשירי רוקחות וחומרים אנטי דלקתיים נגד קדחת ומשככי
כאבים; משקאות רפואיים ותכשירים להכנת משקאות אלו;
דברי מתיקה רפואיים; תכשירי רוקחות לקיבה ולמעיים;
תכשירים ווטרינריים וסניטריים; תכשירים אנטיספטיים,

תכשירים אנטי-בקטריאליים, תכשירי חיטוי, קוטלי חיידקים;
קוטלי חרקים וקוטלי קרדיות; דוחי חרקים; תכשירים להריסה
ודחייה של רמשים; קוטלי פטריות; תכשירים לרענון האוויר,

תכשירים לטיהור האוויר; תכשירים להרחקת זיעה ודאודורנטים
(שלא לשימוש אישי); תכשירים לנטרול ריחות; תכשירים
וחומרים לנטרול, שליטה והפחתה של אלרגנים; בדים,

מגבונים, ממחטות וספוגים המכילים תכשירים אנטיספטיים,
אנטי-בקטריאליים או מחטאים לשימוש היגייני; תכשירים

להשמדת חיידקים המשמשים לניקוי העור; תכשירי טואלטיקה
רפואיים, אבקת טלק רפואית; פלסטרים, חומרים לחבישה;
קופסאות עזרה ראשונה על תכולתן; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

OUR HOME OUR PLANET

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210168 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 1131/05/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser N.V.

Address: Siriusdreef 14  , Hoofddorp, 2132, 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"ח סיון תש"ע - 1231/05/2010



Backpacks, bags for campers, bags for climbers, 
bags for sports, bags for hunting accessories, bags 
for travel, bags for shopping, beach bags, belts, 
briefcases, game bags, garment bags for travel, 
handbags, pocket wallets, pouches, of leather, for 
packaging, purses, umbrella, parasol, rucksacks, 
school bags, school satchels, shopping bags, valises, 
wallets, wheeled shopping bags; all included in class 
18.

תרמילים , תיקים למחנאים, תיקים למטפסים, תיקים לספורט,
תיקים לאביזרי צייד, תיקים לטיול, תיקים לקניות, תיקי חוף,

חגורות, תיקי מסמכים, תיקי משחק, תיקי לבוש לטיול, תיקי יד,
ארנקי כיס, תיקי כתף, מעור, עבור אריזה, ארנקי נשים,

מטריה, שמשיה, תרמילי גב, תיקי בית ספר, ילקוטי בית ספר,
תיקי קניות, מזוודות, ארנקים, תיקי קניות בעלי גלגלים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRANGLER APPAREL CORP.

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

Identification No.: 36253

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STOP THINKING

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210547 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 1331/05/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRANGLER APPAREL CORP.

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

Identification No.: 36253

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STOP THINKING

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210548 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 1431/05/2010



Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs - video cassettes, audio, DVDs and multimedia; 
software; spectacles, spectacle lenses, sunglasses, 
frames, cases and chains therefore; all included in 
class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול וחוזי, נושאי
נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה &#8211; קלטות וידאו,

אודיו, DVD ומולטימדיה; תוכנה; משקפיים, עדשות למשקפיים,
משקפי שמש, מסגרות, נרתיקים ושרשראות עבורם; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A.G. Beitar Jerusalem Football Club (2001) 
Ltd.

שם: מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ

Address: 15 Kanfei Nesharim Street Givat Shaul, 
Jerusalem, 95464, Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 15 גבעת שאול, ירושלים, 95464,
ישראל

Identification No.: 513151456מספר זיהוי: 513151456

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Gabay & Co., Adv.

Address: 13 Ben Maimon Blvd., Jerusalem, 92262, Israel

שם: איתן גבאי ושות', עו"ד

כתובת : שד' בן מימון 13, ירושלים, 92262, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words JERUSALEM, FC and
.but in the combination of the mark ,ירושלים

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ירושלים,
JERUSALEM ו-FC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 211562 מספר סימן

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 1531/05/2010



Jewellery, imitation jewellery, cufflinks, watches, 
medaillons, pins, team and player trading pins made 
of precious and non precious metals; tie pins; tie 
clips; earrings; key rings; shirt studs; buckles for 
watch straps made of precious metals or coated 
therewith; watches and clocks; horological and 
chronometric instruments; time clocks; watches and 
clocks, watch bands, watch cases, watch chains, 
watch straps; all included in class 14.

תכשיטים, חיקויי תכשיטים, חפתים, שעונים, מדליונים, סיכות,
סיכות קבוצה ושחקן להחלפה העשויים כולם ממתכות יקרות
ושאינן יקרות; סיכות עניבה; מהדקי עניבה; עגילים; מחזיקי

מפתחות; קישוטי חולצה; אבזמים לרצועות שעון ממתכת יקרה
או מצופים ותגים ממתכת יקרה או מצופים בה; שעוני יד
ושעונים; מכשירים כרונומטרים והורולוגיקליים; שעוני זמן,

שעוני יד, שעוני קיר, פסים לשעון, קופסאות לשעון, שרשראות
לשעון, רצועות לשעון; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A.G. Beitar Jerusalem Football Club (2001) 
Ltd.

שם: מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ

Address: 15 Kanfei Nesharim Street Givat Shaul, 
Jerusalem, 95464, Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 15 גבעת שאול, ירושלים, 95464,
ישראל

Identification No.: 513151456מספר זיהוי: 513151456

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Gabay & Co., Adv.

Address: 13 Ben Maimon Blvd., Jerusalem, 92262, Israel

שם: איתן גבאי ושות', עו"ד

כתובת : שד' בן מימון 13, ירושלים, 92262, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words JERUSALEM, FC and
.but in the combination of the mark ,ירושלים

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ירושלים,
JERUSALEM ו-FC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 211564 מספר סימן

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 1631/05/2010



Leather and imitations of leather and articles made 
from these materials; wallets, change purses, 
briefcase-type portfolios; cosmetic and toiletry cases 
sold empty, and key cases; briefcases and attaché 
cases; trunks and traveling bags; sports bags, 
satchels, knapsacks, hand bags and shoulder bags; 
umbrellas, parasols, walking sticks; all included in 
class 18.

עור ותחליפי עור ומוצרים העשויים מחומרים אלה; ארנקי כסף,
ילקוטים בצורת תיקי מסמכים; תיקים לקוסמטיקה ולדברי
טואלט הנמכרים ריקים, ונרתיקי מפתחות, תיקי מסמכים;

מזוודות ותיקי נסיעות; תיקי ספורט, ילקוטים, תיקי גב, תיקי יד
ותיקי כתף; מטריות, שמשיות, מקלות הליכה; הנכללים כולם

בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A.G. Beitar Jerusalem Football Club (2001) 
Ltd.

שם: מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ

Address: 15 Kanfei Nesharim Street Givat Shaul, 
Jerusalem, 95464, Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 15 גבעת שאול, ירושלים, 95464,
ישראל

Identification No.: 513151456מספר זיהוי: 513151456

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Gabay & Co., Adv.

Address: 13 Ben Maimon Blvd., Jerusalem, 92262, Israel

שם: איתן גבאי ושות', עו"ד

כתובת : שד' בן מימון 13, ירושלים, 92262, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words JERUSALEM, FC and
.but in the combination of the mark ,ירושלים

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ירושלים,
JERUSALEM ו-FC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 211565 מספר סימן

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 1731/05/2010



Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metals or coated therewith); unworked or 
semi-worked glass (except glass used for building 
purposes); glassware; porcelain and earthenware; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או
מצופים בהם); זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט
לזכוכית לצרכי בניה) כלי זכוכית, חרסינה וחימר; הנכללים כולם

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A.G. Beitar Jerusalem Football Club (2001) 
Ltd.

שם: מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ

Address: 15 Kanfei Nesharim Street Givat Shaul, 
Jerusalem, 95464, Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 15 גבעת שאול, ירושלים, 95464,
ישראל

Identification No.: 513151456מספר זיהוי: 513151456

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Gabay & Co., Adv.

Address: 13 Ben Maimon Blvd., Jerusalem, 92262, Israel

שם: איתן גבאי ושות', עו"ד

כתובת : שד' בן מימון 13, ירושלים, 92262, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words JERUSALEM, FC and
.but in the combination of the mark ,ירושלים

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ירושלים,
JERUSALEM ו-FC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 211566 מספר סימן

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 1831/05/2010



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

בירות; מים מינרלים ומים מוגזים ומשקאות לא-אלכוהוליים
אחרים; משקאות פירות ומיצים; סירופים והכנות אחרות

לעשיית משקאות; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FASHIONTV.COM GmbH

Address: Brienner Street 21  , Munich, Germany

Identification No.: 68525

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

Trade Mark No. 211705 מספר סימן

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 1931/05/2010



Coffee, tea, cocoa, preparations made from cereal, 
bread, biscuits, cakes, candy, honey, chocolate, ice 
cream; all goods included in class 30.

קפה, תה, קקאו, תכשירים עשויים מדגני תבואה לחם,
ביסקוויטים, עוגות, ממתק, דבש, שוקולד, גלידה; כל הסחורות

נכללות בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: N.V. Sumatra Tobacco Trading Company

Address: Sumatera Utara, Indonesia

Identification No.: 42327

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PANDA

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212132 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 2031/05/2010



Ale, beer, mineral water and other non-alcoholic 
beverages, syrup, fruit juices; all goods included in 
class 32.

שיכר, בירה, מים מינרלים ומשקאות אחרים שאינם
אלכוהוליים, תרכיז, מיצי פירות; כל הסחורות נכללות בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: N.V. Sumatra Tobacco Trading Company

Address: Sumatera Utara, Indonesia

Identification No.: 42327

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PANDA

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212133 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 2131/05/2010



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machine and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, equipment for 
telecommunication and radio communication; fire-
extinguishing apparatus; all included in class 9.

התקנים ומכשירים וכלים מדעיים, ימיים, מחקריים, צילומיים,
סינטוגרפיים, אופטיים, שקילה, מדידה, איתות, בדיקה (פיקוח),
הצלת חיים ולימוד; מכשירים וכלים לביצוע, החלפה, העברה,
צבירה, ויסות או בקרת חשמל; מכשירי הקלטה, שידור או
העתקה של צלילים או תמונות; נושאי נתונים מגנטיים;
תקליטורי הקלטה; מכונות אוטומטיות למימכר ומנגנונים

למכשירים המופעלים על ידי מטבעות; קופות רושמות, ציוד
לטלקומוניקציה ורדיו קומוניקציה; התקנים לכיבוי אש; כולם

הכלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Acorde Technologies, S.A.

Address: Santander, Cantabria, Spain

Identification No.: 68705

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 212360 מספר סימן

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 2231/05/2010



Etrogim and the teh four species (myrtle, wilow and 
palm); all included in class 31.

אתרוגים ואבעת המינים (הדסים, ערבות ולולבים); הנכללים
כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SCHWARTZMAN ETROGIM LTD. שם: אתרוגי שוורצמן בע"מ

Address: Peatch Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 514150960מספר זיהוי: 514150960

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

שוורצמן

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212973 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 2331/05/2010



Textil and textile goods, curtains; all included in Class 
24.

אריגים ומוצרי אריגה, וילונות; כולם נכללים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SIBAT INDUSTRIES LTD שם: סיבט תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 68, Kibutz Einat, Israel כתובת : ת.ד.68, קיבוץ עינת, ישראל

Identification No.: 513475954מספר זיהוי: 513475954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Halamish, Adv.

Address: P.O.B. 18189, Tel Aviv, Israel

שם: עמית חלמיש, עו"ד

כתובת : ת"ד 18189, תל אביב, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the combination of words וילונות
but in the combination and form appearing in ,השרון
the mark.

רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
המילים וילונות השרון, אלא בהרכב ובצורה המופיעים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213073 מספר סימן

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 2431/05/2010



Essential oils; cosmetics; preparations for the skin, 
scalp, hair and body; hair lotions; shampoos; dyes 
and colourants; hair conditioners and styling 
products; All inlcuded in class 3.

שמנים אתריים; מוצרי קוסמטיקה; תכשירים לעור, לקרקפת,
לשיער ולגוף; תחליבים לשיער; שמפו; צבעים ופיגמנטים

(צבענים); מרככים לשיער ומוצרי עיצוב שיער; הנכללים כולם
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jemella Group Limited

Address: Manchester, United Kingdom

Identification No.: 68916

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THERMODYNAMICS

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213111 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 2531/05/2010



Hairdresser salon, beauty treatment boutique; all 
included in class 44.

ניהול מספרה, מכון יופי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Eli Daniel שם: אלי דניאל

Address: 30 Ben Gurion Blvd., P.O.B. 9518, Haifa, Israel כתובת : שד' בן גוריון 30, ת.ד.9518, חיפה, ישראל

Identification No.: 50914357מספר זיהוי: 50914357

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

HAIR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבמילים
STYLIST בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213594 מספר סימן

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 2631/05/2010



Bags and purses included in class 18. תיקים וארנקים הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ardon Container L.t.d. שם: ארדון קונטיינר לייט בע"מ

Address: 30/18 Aharon Giladi Street  , Holon, Israel כתובת : רחוב אהרון גלעדי 30/18  , חולון, ישראל

Identification No.: 513899690מספר זיהוי: 513899690

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yona Mizrahi

Address: Rishon Le Zion, Israel

שם: יונה מזרחי, עו"ד

כתובת : רחוב ישראל גליל 3 אצל עו"ד חן גינסברג, ראשון לציון,
ישראל

Trade Mark No. 213763 מספר סימן

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 2731/05/2010



Publishing; all included in class 41 הוצאה לאור; הנכללים כולם בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: עמותת חמדת הדרום

כתובת : מכללה אקדמית לחינוך, ת.ד.412, נתיבות, ישראל

מספר זיהוי: 580253565

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
הנכללות בסימן למעט המילה חמדת בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213839 מספר סימן

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 2831/05/2010



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

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

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

NEGEV רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213885 מספר סימן

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 2931/05/2010



Canned, dried and cooked fruits and vegetables; 
jams, compotes, edible oils and fats; related 
products; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; מרקחות,
לפתנים, שמני ושומני מאכל; מוצרים נלווים; כולם נכללים בסוג

.29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

NEGEV רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213886 מספר סימן

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 3031/05/2010



Biologic therapeutics and products comprising 
natural material or derivatives thereof, namely: 
growth factors; human allograft and xenograft 
implants; tissue extracts; engineered tissue; natural 
bone graft substitutes; bone void fillers and matrices; 
bone cement for surgical and orthopaedic purposes; 
odontological products, particularly dental amalgams, 
abrasive products, medicines and impression 
compounds for dental use; all included in class 5.

טיפולי ריפוי ביולוגים ומוצרים המכילים חומרים טבעיים או
הממוצים מהם, דהיינו: גורמי צמיחה; שתלי אלוגרפט וזנוגרפט
לבני אדם; מיצוי רקמות; רקמות מהונדסות; תחליפי השתלות
עצם טבעיים; ממלאי חללי עצם ומשתית; מלט עצמות למטרות
ניתוח ומטרות אורטופדיות; מוצרים אודונטולוגים, בפרט אמלגם

דנטלי, מוצרי שחיקה, תרופות ותרכובות הטבעה לשימוש
דנטלי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZIMMER, INC.

Address: Warsaw, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 3269

(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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה דנטל
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

זימר דנטל

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213983 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 3131/05/2010



י"ח סיון תש"ע - 3231/05/2010



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs and eyes; 
orthopaedic articles; surgical suture material; 
prostheses, endoprostheses, revision prostheses; 
artificial surgical implants and their parts; artificial 
joints, in particular implants for joints and implants 
coated with coating materials; orthopaedic articles, 
pressurized perfusion apparatus with garrottes for 
medical use; autotransfusion apparatus for medical 
use; blood reperfusion apparatus for medical use; 
drainage apparatus for medical use; perfusion 
apparatus; tendons and artificial ligaments as well as 
flexible ducts for medical use; artificial bones for 
implanting; parts of artificial bones for implanting in 
natural bone; synthetic bone graft substitutes; dental 
implants, artificial teeth and dental prostheses as well 
as pins for artificial teeth and dental bits; implants, 
apparatus and instruments for healing the vertebral 
column, pedicle screws; instruments and tools for 
implanting prostheses and parts of prostheses as 
well as for treating fractures by means of surgery; 
bone screws; bone plates and bone pins; bone 
fastening devices; cerclages of steel wire; medical 
diagnosis and analysis apparatus, radiographs and 
patterns for medical use; apparatus and instruments 
for computer-assisted surgery; endoscopic and 
arthroscopic apparatus as well as their parts; 
orthopaedic articulation bandages; slings (support 
bandages); all inlcuded in class 10

מוצרים ומתקנים לניתוח, רפואה, רפואת שיניים ווטרינריה,
גפיים ועיניים תותבות; פריטים אורטופדיים; חומרי תפירה

רפואיים; תותבות, תותבות פנימיות, תותבות רביזיה; שתלים
מלאכותיים וחלקיהם; מפרקים מלאכותיים, בפרט שתלי

מפרקים ושתלים המצופים בחומרי ציפוי; פריטים אורטופדיים,
מתקן לחץ פרפוזיה עם חונקים למטרות רפואיות; מתקן עירוי
אוטומטי למטרות רפואיות; מתקן רפרפוזית דם למטרות

רפואיות; מתקן ניקוז למטרות רפואיות; מתקני פרפוזיה, גידים
וגפיים מלאכותיות כמו גם תעלות גמישות לשימוש רפואי;
עצמות מלאכותיות להשתלה; חלקים של עצמות מלאכותיות
להשתלה בעצמות טבעיות; תחליפי השתלות עצם סינתטיים;
שתלים דנטליים, שיניים תותבות ופרותזות כמו גם פינים

לשיניים תותבות חלקים דנטליים; שתלים, מתקנים וכלים לריפוי
עמוד השידרה, ברגים צרים;  התקנים להידוק עצמות; סלילי
חוטי מתכת; מכשירי איבחון ואנליזה רפואיים, רדיוגרפים
ותבניות לשימוש רפואי; מכשירים וכלים לניתוחים בסיוע
מחשב; מכשירים אנדוסקופיים וארטרוסקופיים והחלקים

שלהם; תחבושות אורטוסקופיות; מתלים (תחבושות תמיכה);
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZIMMER, INC.

Address: Warsaw, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 3269

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

When the Hebrew version of the 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

זימר

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213984 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 3331/05/2010



Biologic therapeutics and products comprising 
natural material or derivatives thereof, namely: 
growth factors; human allograft and xenograft 
implants; tissue extracts; engineered tissue; natural 
bone graft substitutes; bone void fillers and matrices; 
bone cement for surgical and orthopaedic purposes; 
odontological products, particularly dental amalgams, 
abrasive products, medicines and impression 
compounds for dental use; all included in class 5.

טיפולי ריפוי ביולוגים ומוצרים המכילים חומרים טבעיים או
הממוצים מהם, דהיינו: גורמי צמיחה; שתלי אלוגרפט וזנוגרפט
לבני אדם; מיצוי רקמות; רקמות מהונדסות; תחליפי השתלות
עצם טבעיים; ממלאי חללי עצם ומשתית; מלט עצמות למטרות
ניתוח ומטרות אורטופדיות; מוצרים אודונטולוגים, בפרט אמלגם

דנטלי, מוצרי שחיקה, תרופות ותרכובות הטבעה לשימוש
דנטלי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZIMMER, INC.

Address: Warsaw, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 3269

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

When the Hebrew version of the 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

זימר

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213985 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 3431/05/2010



A pharmaceutical preparation for the treatment of the 
vascular and venous troubles; included in class 5.

תכשיר רוקחי לטיפול בהפרעות וסקולריות וורידיות; הנכלל
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biofarma

Address: 22 Rue Garnier, Neuilly-Sur-Seine, 92200, 
France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

דפלון

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214295 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 3531/05/2010



Pharmaceutical preparations and substances for use 
in the prevention and treatment of diabetes; all 
included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים לשימוש במניעה וטיפול בסכרת;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biofarma

Address: 22 Rue Garnier, Neuilly-Sur-Seine, 92200, 
France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

דיאמיקרון

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214296 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 3631/05/2010



Pharmaceutical anti-tumoral preparations for human 
use; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים נגד גידולים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biofarma

Address: 22 Rue Garnier, Neuilly-Sur-Seine, 92200, 
France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מופורן

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214297 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 3731/05/2010



Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, scalp and hair, hair styling 
products, hair tinting, bleaching, dyeing and coloring 
preparations; all included in class 3.

סבונים, בישום, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער,
תכשירים לניקוי, טיפול ויפויי של העור, הקרקפת והשיער,
מוצרים לעיצוב שיער, תכשירים לגיוון, הבהרה וצביעה של

השיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214344 מספר סימן

Application Date 22/08/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 3831/05/2010



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. Entertainment or 
education information. Providing recreation facilities. 
Publication of books, magazines. Lending libraries. 
Publication of texts (other than publicity texts). Film 
production, full-length films and short. Rental of films. 
Rental of sound recordings. Rental of show scenery. 
Videotape editing. Photography services, 
photographic reporting. Television entertainment, 
radio entertainment. Television and audiovisual 
production. Organization and production of shows, 
concerts and cultural events. Organization of 
competitions (education or entertainment). Arranging 
and conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars, symposiums. Organization of 
exhibitions for cultural or education purposes. 
Booking of seats for shows. Game services, and 
particulary provided on-line (from a computer 
network). Operating lotteries. Publication of electronic 
books and journals on-line. Electronic desktop 
publishing. Night clubs. Night clubs services 
information. Clubs services (entertainment or 
education). Discotheque services. Arranging and 
conducting of workshops (training). Organization of 
oenological events and tasting. Party organization; all 
included in class 41.

חינוך; הספקת אימון; בידור; פעילויות ספורט ותרבות. מידע
בידורי או חינוכי. הספקת מתקני שעשועים. הוצאה לאור של
ספרים, כתבי עת. ספריות השאלה. הוצאה לאור של כתבים
(מלבד כתבים מפורסמים). הפקת סרטים, סרטים באורך מלא
וסרטים קצרים. השכרת סרטים. השכרה של הקלטות קול.

השכרה של תפאורת מופע. עריכת וידאו. שירותי צילום, דיווח
צילום. בידור טלוויזיוני, בידור רדיו. הפקה טלוויזיונית ואור

קולית. ארגון והפקה של תוכנית, הופעות ואירועי תרבות. ארגון
של תחרויות(חינוכיות או בידוריות). ארגון ועריכה של

קולוקוויומים, ועידות קונגרסים, סימינרים, סימפוזיונים. ארגון
של תערוכות למטרותתרבותיות או חינוכיות. הזמנת מקומות

מראש להופעות. שירותי משחק, ובמיוחד מסופקים באופן מקוון
(מרשת מחשב). הגרלות תפעול. פרסום של ספרים

אלקטרוניים ועלונים באופן מקוון. פרסומי שולחן עבודה
אלקטרוני. מועדוני לילה. מידע על שירותי מועדוני לילה. שירותי
מועדונים (בידור או חינוך). שירותי דיסקוטק. ארגון ועריכה של

סדנאות (אימון). אירגון של אירועי ייננות וטעימות. ארגון
מסיבות; כולם כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOCIETE JAS HENNESSY & CO.

Address: Cognac, France

Identification No.: 2071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

HENNESSY ARTISTRY

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214356 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 3931/05/2010



Transmitters of electronic signals; transmitting sets 
(telecommunication); intercommunication apparatus; 
telephone apparatus; telephone transmitters; 
transmitters (telecommunication); modems; fibre 
[fiber (Am.)] optic cables; optical communication 
device; network communication device; magnetic 
wires; threads (identification -) for electric wires; 
identification threads for electric wires; identification 
sheaths for electric wires; telegraph wires; electricity 
mains (materials for -) (wires, cables); copper wire, 
insulated; telephone wires; wires (telephone -); 
cables (junction sleeves for electric -); junction 
sleeves for electric cables; starter cables for motors; 
coaxial cables; coils, electric; electromagnetic coils; 
sheaths for electric cables; connectors (electricity); 
contacts; electric, of precious metal; contacts, 
electric; switches, electric; plugs, sockets and other 
contacts (electric connections); control panels 
(electricity); connections for electric lines; 
connections, electric; wire connectors (electricity); 
wires of metal alloys (fuse wire); optical fibers (fibres) 
(light conducting filaments); low-voltage power 
supply, all included in class 9.

שדרים של אותות אלקטרוניים; מערכות שדרים
(טלקומוניקציה); התקני תקשורת פנים; התקני טלפונים;

משדרים טלפוניים; משדרים (טלקומוניקציה); מודמים; כבלים
של סיבים אופטיים [סיב (אפנון תנופה)]; התקן לתקשורת

אופטית; התקן לרשת תקשורת; חוטים מגנטיים; חוטים (זיהוי-)
לכבלים אלקטרוניים; חוטי זיהוי לכבלים אלקטרוניים; כיסויי

זיהוי מבודדים לכבלים אלקטרוניים; כבלי טלגרף; רשת חשמל
(חומרים עבור) (חוטים, כבלים); חוטים מנחושת, מבודדים;
חוטי טלפון; חוטים (טלפון); כבלים (שרוולי חיבור לחשמל);
שרוולי חיבור לכבלים אלקטרוניים; כבלי התנעה למכוניות;
כבלים המשמשים להעברת מתח גבוה או טווח תדרים רחב;
צילינדרים, צילינדרים אלקטרוניים ואלקטרומגנטיים; כיסויים
מבודדים לכבלים חשמליים; מקשרים (חשמל); מגעים,

חשמליים ממתכת יקרה; מגעים, מפסקים חשמליים; תקעים
חשמליים; שקעים ומגעים אחרים (מחברים חשמליים); לוחות
בקרה (חשמל); מחברים לקווים חשמליים; חיבורים חשמליים;
חוטים מחברים (חשמלי); חוטים של נתכי מתכת (חוטי נתך);
סיבים אופטיים (אפנון תנופה) (חוט דקיק המוביל אור); אספקת

כוח נמוכת מתח; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Belden Inc.

Address: 7733 Forsyth Blvd., St. Louis, Missouri, 63105, 
U.S.A.

Identification No.: 70982

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בלדן

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214385 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 4031/05/2010



Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video 
game consoles, handheld computing devices, mobile 
computing devices, and other computing devices; all 
included in class 9.

תוכניות ותוכנות משחקי מחשב, כולל תוכניות ותוכנות על גבי
מדיה מוקלטת עבור, ומועברים דיגיטלית ל, מחשבים אישיים,
קונסולות משחקי וידאו, התקני חישוב המוחזקים ביד, התקני
חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MIDNIGHT CLUB

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214441 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 4131/05/2010



Entertainment; provision of on-line entertainment; 
providing on-line computer games and/or on-line 
video games; providing information on entertainment 
in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; 
production of computer games, video games and 
software for entertainment purposes; all included in 
class 41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקה של משחקי מחשב
מקוונים ו/או משחקי וידאו מקוונים; אספקת מידע על בידור

בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; הפקה של
מולטימדיה עבור מטרות בידור; הפקה של משחקי מחשב,

משחקי וידאו ותוכנות למטרות בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MIDNIGHT CLUB

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214442 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 4231/05/2010



Entertainment; provision of on-line entertainment; 
providing on-line computer games and/or on-line 
video games; providing information on entertainment 
in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; 
production of computer games, video games and 
software for entertainment purposes; all included in 
class 41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקה של משחקי מחשב
מקוונים ו/או משחקי וידאו מקוונים; אספקת מידע על בידור

בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; הפקה של
מולטימדיה עבור מטרות בידור; הפקה של משחקי מחשב,

משחקי וידאו ותוכנות למטרות בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BIOSHOCK

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214444 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 4331/05/2010



Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video 
game consoles, handheld computing devices, mobile 
computing devices, and other computing devices; all 
included in class 9.

תוכניות ותוכנות משחקי מחשב, כולל תוכניות ותוכנות על גבי
מדיה מוקלטת עבור, ומועברים דיגיטלית ל, מחשבים אישיים,
קונסולות משחקי וידאו, התקני חישוב המוחזקים ביד, התקני
חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות R, אלא
בצורה המופיעה בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214445 מספר סימן

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 4431/05/2010



Entertainment; provision of on-line entertainment; 
providing on-line computer games and/or on-line 
video games; providing information on entertainment 
in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; 
production of computer games, video games and 
software for entertainment purposes; all included in 
class 41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקה של משחקי מחשב
מקוונים ו/או משחקי וידאו מקוונים; אספקת מידע על בידור

בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; הפקה של
מולטימדיה עבור מטרות בידור; הפקה של משחקי מחשב,

משחקי וידאו ותוכנות למטרות בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות R, אלא
בצורה המופיעה בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214446 מספר סימן

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 4531/05/2010



Spirits; included in class 33. משקאות אלכוהוליים; הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Address: Ritterstrasse 7  , Haselunne, Germany

Identification No.: 59479

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

POLAR

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214553 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 4631/05/2010



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; sports equipment; sports game court; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים; ציוד וצרכי התעמלות וספורט; ציוד ספורט;
מתקני ספורט; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BOSSABALL SPORTS SL

Address: Marbella, Spain

Identification No.: 69318

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

BOSSABALL

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214592 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 4731/05/2010



Anti-aging treatment preparations, anti-acne 
treatment preparations, shampoo, hair conditioner, 
creams, lotions, hair and scalp treatment, soap, liquid 
soap, body moisturizing cream and lotion, body 
treatment creams and lotions, body shampoo, foot 
cream, body mask, essential oils, shower gel, 
deodorants, antiperspirants, nail treatment, hand 
cream and hand masks, hair colors, anti-dandruff 
products, baby oil, sunscreen cream and lotion, face 
tonic, face cleanser, make up, decorative cosmetics, 
make up remover, nutritive cream, lip serum, eye 
serum, face serum, neck serum, eye cream, face 
masks, neck cream, lip mask, shaving gel, shaving 
cream, aerosol and after shave, eye shadows, face 
blushers, face powder, face foundation, face 
concealer, lipstick, lip gloss, make-up pencils, 
mascara, eye liner, perfumes, fragrances; all 
included in class 3.

תכשירים לטיפול נגד זקנה, תכשירים לטיפול באקנה, שמפו,
מרכך לשיער, קרמים, תחליבים, תכשירים לטיפול בשיער

ובקרקפת, סבון, סבון נוזלי, קרם ותחליב לחות לגוף, תכשירי
קרם ותחליבים לגוף, שמפו לגוף, קרם לרגליים, מסיכה לגוף,
שמנים אתריים, ג'ל רחצה, דאודורנטים, חומרים נוגדי זיעה,
תכשירים לציפורניים, קרמים לידיים ומסיכות לידיים, צבעים
לשיער, מוצרים למניעת קשקשים, שמן תינוקות, קרם ותחליב
להגנה מפני השמש, טוניק לפנים, תכשיר לניקוי פנים, איפור,
קוסמטיקה דקורטיבית, מסיר מייק אפ, קרם הזנה, סרום

לשפתיים ולעיניים, סרום לצוואר, סרום לפנים, קרם לעיניים,
מסיכות לפנים, קרם לצוואר, מסיכה לשפתיים,  ג'ל לגילוח,

קרם לגילוח, מרסס ואפטר שייב, צלליות לעין, סומקים, פודרה,
איפור בסיס לפנים, קונסילר לפנים, שפתון, ליפ גלוס, עפרונות
איפור, מסקרה, עפרונות לעיניים, בשמים וניחוחות; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michael Schlosser שם: מיכאל שלוסר

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 050283597מספר זיהוי: 050283597

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

B-CURE

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214632 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 4831/05/2010



Food supplements and vitamins; included in class 5. תוספי מזון וויטמינים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michael Schlosser שם: מיכאל שלוסר

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 050283597מספר זיהוי: 050283597

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

B-CURE

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214633 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 4931/05/2010



Medical device for the alleviation of muscle, back and 
joint pain and various injury pains, for the healing of 
sores, for the treatment of acne, arthritis, tennis 
elbow, herpes, hemorrhoids, various burns and 
various infections; included in class 10.

מכשיר רפואי לשיכוך כאבי שרירים, גב, פרקים ופציעות שונות,
לריפוי פצעים, לטיפול באקנה, בדלקת פרקים, במרפק טניס,
בהרפס, בטחורים, בכוויות שונות ובדלקות שונות; הנכללים

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michael Schlosser שם: מיכאל שלוסר

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 050283597מספר זיהוי: 050283597

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

B-CURE

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214634 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 5031/05/2010



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

משחקים וצעצועים; פריטי התעמלות ופריטי ספורט  שאינם
נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pilotage Marketing LLP

Address: Newhall Street 45 - 51 Cornwall Buildings, 
Office , West Midlands, Birmingham, 33, United Kingdom

Identification No.: 69326

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214636 מספר סימן

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 5131/05/2010



Advertising; business management; all included in 
Class 35.

שירותי פרסום; שירותי ניהול עסקים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pilotage Marketing LLP

Address: Newhall Street 45 - 51 Cornwall Buildings, 
Office , West Midlands, Birmingham, 33, United Kingdom

Identification No.: 69326

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PILOTAGE 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 השירותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214637 מספר סימן

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 5231/05/2010



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

Owners

Name: Mitsubishi Electric Corporation

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 69327

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

,POWER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INVERTER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214643 מספר סימן

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 5331/05/2010



Expanded polytetrafluoroethylene in the form of 
sheets, patches, and kits for use in the reconstruction 
and/or repair of body parts; all included in class 10.

פוליטטרפלורותילן מורחב בצורות של גיליונות, טלאים, וערכות
לשימוש בבניה מחדש ו/או בתיקון של חלקי גוף; כולם כלולים

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

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

INFINIT

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214666 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 5431/05/2010



Pet food; all included in class 31. מזון עבור חיות מחמד; הכל כלול בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hill's Pet Nutrition, Inc.

Address: Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 46321

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OPTIMAL CARE

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214683 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 5531/05/2010



Installations of audio, video, control and electronics; 
all included in class 37.

התקנות מוצרי אודיו, ווידיאו, בקרה ואלקטרוניקה; הנכללים
כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Top Audio Limited שם: טופ אודיו בע"מ

Address: Herzlia Pituach, Israel כתובת : הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 512251489מספר זיהוי: 512251489

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom  , Givatayim, 53454, 
Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53  , גבעתיים, 53454, ישראל

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

,TOP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUDIO בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TOP AUDIO

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214717 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 5631/05/2010



Dietetic substances adapted for medical use, 
included in class 5.

חומרים דיאטטים המותאמים לשימוש רפואי, הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Wingate Institute for Physical Education and 
Sport

שם: מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט

Address: Natanya, 42902, Israel כתובת : נתניה, 42902, ישראל

Identification No.: 580050789מספר זיהוי: 580050789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214725 מספר סימן

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 5731/05/2010



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

Ownersבעלים

Name: Wingate Institute for Physical Education and 
Sport

שם: מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט

Address: Natanya, 42902, Israel כתובת : נתניה, 42902, ישראל

Identification No.: 580050789מספר זיהוי: 580050789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214726 מספר סימן

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 5831/05/2010



Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, 
hooks and eyes, pinds and needles; all included in 
class 26.

תחרה ומעשה רקמה, סרטים ומקלעות, כפתורים, ווים ולולאות,
סיכות ומחברים; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Wingate Institute for Physical Education and 
Sport

שם: מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט

Address: Natanya, 42902, Israel כתובת : נתניה, 42902, ישראל

Identification No.: 580050789מספר זיהוי: 580050789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214727 מספר סימן

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 5931/05/2010



Games and toys, gymnastic and sporting articles; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים, צרכי התעמלות וספורט; הנכללים כולם
בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Wingate Institute for Physical Education and 
Sport

שם: מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט

Address: Natanya, 42902, Israel כתובת : נתניה, 42902, ישראל

Identification No.: 580050789מספר זיהוי: 580050789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214728 מספר סימן

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 6031/05/2010



Fruit drinks and fruit juices and other preparations for 
making beverages; all included in class 32.

משקאות מפירות ומיצי פירות ותכשירים אחרים להכנת
משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Wingate Institute for Physical Education and 
Sport

שם: מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט

Address: Natanya, 42902, Israel כתובת : נתניה, 42902, ישראל

Identification No.: 580050789מספר זיהוי: 580050789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214729 מספר סימן

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 6131/05/2010



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

חינוך, הענקת אימונים, פעילויות ספורט ותרבות; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Wingate Institute for Physical Education and 
Sport

שם: מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט

Address: Natanya, 42902, Israel כתובת : נתניה, 42902, ישראל

Identification No.: 580050789מספר זיהוי: 580050789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214730 מספר סימן

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 6231/05/2010



Scientific research, computer programming services; 
all included in class 42.

מחקר מדעי, שירותי תכנות מחשבים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Wingate Institute for Physical Education and 
Sport

שם: מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט

Address: Natanya, 42902, Israel כתובת : נתניה, 42902, ישראל

Identification No.: 580050789מספר זיהוי: 580050789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: תדמור ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, תל אביב, 67021,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214731 מספר סימן

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 6331/05/2010



Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
diseases in the fields of ophthalmology, oncology, 
immunology, multiple sclerosis, Alzheimer, 
Parkinson, cardiology, respiratory diseases, anti-
infectives and sexual dysfunction; all included in 
class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים ותרופתיים למניעה וטיפול במחלות
בתחומי האופתלמולוגיה, האונקולוגיה, האימונולוגיה, הטרשת
הנפוצה, האלצהיימר, הפרקינסון, הקרדיולוגיה, מחלות מערכת
הנשימה, נוגדי זיהום ותיפקוד מיני לקוי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZYCLEA

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214848 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 6431/05/2010



Mattresses, pillows, beds and upholstered furniture, 
bed frames of metal and wooden bedsteads; all 
included in Class 20.

מזרונים, כריות, מיטות וריהוט מרופד, מסגרות למיטות
ממתכת ועץ. כולם הכלולים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: B & T S.P.A

Address: Via Gramadora, 4  , FORLI (FC), Italy

Identification No.: 69392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

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

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

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

במקרה בו הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלקו אינו
ברור, או שגוי, יש לפרשו על פי הנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214871 מספר סימן

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 6531/05/2010



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

בירות; מים מינראלים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם
אלכוהוליים; משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים

אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Duvel Moortgat N.V.

Address: Puurs, Belgium

Identification No.: 40587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LIEFMANS

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214881 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 6631/05/2010



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

בירות; מים מינראלים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם
אלכוהוליים; משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים

אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Duvel Moortgat N.V.

Address: Puurs, Belgium

Identification No.: 40587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214882 מספר סימן

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 6731/05/2010



Security services for the protection of human beings 
and their belongings; all included in class 45.

שירותי ואבטחה להגנת בני אדם או רכושם; הנכללים כולם
בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MEISHAR IMMEDIATE COMMUNITY LTD. שם: מיישר אימידייט קומיוניטי בע"מ

Address: 11 Galgalei Haplada , Herzelia, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514185040מספר זיהוי: 514185040

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

We.R

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214891 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 6831/05/2010



Security services for the protection of human beings 
and their belongings; all included in class 45.

שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; הנכללים כולם בסוג
.45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MEISHAR IMMEDIATE COMMUNITY LTD. שם: מיישר אימידייט קומיוניטי בע"מ

Address: 11 Galgalei Haplada , Herzelia, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514185040מספר זיהוי: 514185040

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

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

,ECO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SENCE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EcoSence

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214892 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 6931/05/2010



Security services for the protection of human beings 
and their belongings; all included in class 45.

שירותי ואבטחה להגנת בני אדם או רכושם; הנכללים כולם
בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MEISHAR IMMEDIATE COMMUNITY LTD. שם: מיישר אימידייט קומיוניטי בע"מ

Address: 11 Galgalei Haplada , Herzelia, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514185040מספר זיהוי: 514185040

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

We.R Here

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214893 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 7031/05/2010



Security services for the protection of human beings 
and their belongings; all included in class 45.

שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; הנכללים כולם בסוג
.45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MEISHAR IMMEDIATE COMMUNITY LTD. שם: מיישר אימידייט קומיוניטי בע"מ

Address: 11 Galgalei Haplada , Herzelia, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514185040מספר זיהוי: 514185040

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LifeTouch

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214894 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 7131/05/2010



Security services for the protection of human beings 
and their belongings; all included in class 45.

שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; הנכללים כולם בסוג
.45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MEISHAR IMMEDIATE COMMUNITY LTD. שם: מיישר אימידייט קומיוניטי בע"מ

Address: 11 Galgalei Haplada , Herzelia, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 11, הרצליה, 46120, ישראל

Identification No.: 514185040מספר זיהוי: 514185040

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

WeView

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214895 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 7231/05/2010



Services for providing food and drink; all included in 
class 43.

שריותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: JEAN-CARLO AMAYO BURGOS שם: ז'אן-קרלו אמאיו בורגוס

Address: 24 Ben gurion street  , Ramat Gan, 52573, 
Israel

כתובת : רחוב בן גוריון 24  , רמת גן, 52573, ישראל

Identification No.: 69398מספר זיהוי: 69398

Name: GUY SHACHROOR שם: גיא שחרור

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

Identification No.: 69399מספר זיהוי: 69399

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kesner, Mualem, Laniado, Adv.

Address: 7 Menachem Begin Rd.  , Ramat Gan, 52681, 
Israel

שם: קסנר, מועלם, לניאדו, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 7  , רמת גן, 52681, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים פאן, לחם
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214896 מספר סימן

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 7331/05/2010



Pharmaceutical preparations; All included in Class 
05.

תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 05.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, 4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

If the Hebrew 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

RINBRI

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214936 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 7431/05/2010



Organic pesticides. חומרי הדברה אורגניים.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HADBARA ORGANIT LTD. שם: הדברה אורגנית בע"מ

Address: 63 Golomb street  , Herzelia, Israel כתובת : רחוב גולומב 63  , הרצליה, ישראל

Identification No.: 514061019מספר זיהוי: 514061019

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Revital Yurist, Adv.

Address: 67 Golomb St., P.O.B. 5867, Herzelia, 46158, 
Israel

שם: רויטל יוריסט, עו"ד

כתובת : רח' גולומב 67, ת.ד.5867, הרצליה, 46158, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הדברה אורגנית and the
image of a Cockroach and an Orange separately, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הדברה
אורגנית, בדמות התיקן והתפוז בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215015 מספר סימן

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 7531/05/2010



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

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

כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISTA AG

Address: Erlen, Switzerland

Identification No.: 69444

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

LISTA

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215022 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 7631/05/2010



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

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

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

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

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

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISTA AG

Address: Erlen, Switzerland

Identification No.: 69444

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

LISTA

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215023 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 7731/05/2010



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

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

כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISTA AG

Address: Erlen, Switzerland

Identification No.: 69444

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Trade Mark No. 215024 מספר סימן

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 7831/05/2010



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

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

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

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

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

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISTA AG

Address: Erlen, Switzerland

Identification No.: 69444

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Trade Mark No. 215025 מספר סימן

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 7931/05/2010



Machines for manufacturing semiconductors and 
parts for such machines; all included in class 7.

מכונות עבור ייצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

INOVA

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215028 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 8031/05/2010



Machines for manufacturing semiconductors and 
parts for such machines; all included in class 7.

מכונות עבור ייצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

SABRE

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215032 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 8131/05/2010



Computer software for integrated circuit design and 
for  use in manufacturing semiconductors; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב עבור תכנון מעגל סוכם ועבור שימוש בייצור
מוליכים למחצה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 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

SABRE

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215033 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 8231/05/2010



Machines for manufacturing semiconductors and 
parts for such machines; all included in class 7.

מכונות עבור ייצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

VECTOR

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215034 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 8331/05/2010



Semiconductor wafer processing equipment, namely 
chemical vapor deposition reactors; computer 
software for integrated circuit design and for use in 
manufacturing semiconductors; all included in class 
9.

ציוד עיבוד פרוסת מוליך למחצה, דהיינו כורים כימיים לשיקוע
אדים; תוכנות מחשב עבור תכנון מעגל סוכם ועבור שימוש

בייצור מוליכים למחצה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 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

VECTOR

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215035 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 8431/05/2010



Personal care products, cosmetics, lotions, creams, 
makeup, toiletries; fragrances, perfumes and 
essential oils for personal use; bath powder, body 
powder; all included in class 3.

מוצרים, תמרוקים, תחליבים, קרמים, מייק-אפ, טואלטיקות
לטיפוח אישי; בשמים, פרפיומים ושמנים אתריים לשימוש אישי;

אבקת אמבט, אבקת גוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway  , Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VICTORIA'S SECRET PINK

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215048 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 8531/05/2010



Clothing, including lingerie, loungewear, sportswear, 
tops, pants, slacks, skirts, sweaters, underwear, t-
shirts, hosiery, sleepwear, jackets, shoes; all 
included in class 25.

הלבשה, כולל לבנים לנשים, בגדי פנאי, בגדי ספורט, חולצות,
מכנסיים, מכנסי נשים, חצאיות, מיזעים, הלבשה תחתונה,
חולצות טי, גרביים ולבנים, בגדי שינה, ג'קטים, נעליים;

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway  , Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VICTORIA'S SECRET PINK

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215049 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 8631/05/2010



Retail store services and mail order retail services for 
personal care products, clothing, undergarments, 
toys, bedding and towels; internet retail services for 
personal care products, clothing, undergarments, 
toys, bedding and towels; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית ושירותי הזמנה קמעונאית בדואר
למוצרי טיפוח אישיים, הלבשה, בגדים תחתונים, צעצועים,
מצעים ומגבות; שירותי קמעונאות באינטרנט למוצרי טיפוח
אישיים, בגדים, בגדים תחתונים, צעצועים, מצעים ומגבות;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway  , Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of 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

VICTORIA'S SECRET PINK

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215050 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 8731/05/2010



Soaps; essential oils for the manufacture of scented 
products and essential oils for personal use; 
cosmetics; perfumery; non-medicated hair and body 
lotions; non-medicated bath foams; non-medicated 
bath preparations; shampoos; hair conditioners; non-
medicated preparations for the treatment and care of 
the hair; hair colorings; hair decolorant preparations; 
non-medicated preparations for the treatment and 
care of the skin and face; face, hand and body 
creams; face, hand and body gels; face, hand and 
body milks; skin moisturizers; face powder, talcum 
powder and baby powder; toiletries, namely, eau de 
toilette, toilet soap, toilet water; tooth gel, tooth paste, 
tooth polish and tooth powders; aftershaves; make-
up preparations; make-up removers; deodorants for 
personal use; creams for solar radiation protection; 
non- medicated extracts for the treatment and care of 
the skin, face and the hair; beauty masks; tissues 
and towels impregnated with cosmetic lotions; all 
included in class 3.

סבונים; שמנים אתריים ליצור של מוצרי בישום ושמנים אתריים
לשימוש אישי; תכשירי קוסמטיקה; בשמים; תרחיצי שיער וגוף
שאינם רפואיים; קצפי אמבט שאינם רפואיים; תכשירי אמבט
שאינם רפואיים; תכשירי שמפו; מרככי שיער; תכשירים שאינם
רפואיים לטיפול ושמירה של השיער מגווני שיער; תכשירי

הלבנת השיער; תכשירים שאינם רפואיים לטיפול ושמירה של
העור והפנים; קרמים עבור הפנים, הידיים והגוף; ג'לים עבור
הפנים, הידיים והגוף; תחליבים עבור הפנים, הידיים והגוף;
תכשירי טואלטיקה, דהיינו קולון טואלט, סבון טואלט, מי
טואלט; ג'ל שיניים, משחת שיניים, מבריק שיניים ואבקות
שיניים; תכשירי אפטר-שייב; תכשירי איפור; תכשירי הסרת
איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; קרמים להגנה בפני קרינת
השמש; תמציות שאינן רפואיות לטיפול ושמירה של העור,
הפנים והשיער; מסכות יופי; ממחטות ומגבות הספוגות

בתרחיצים קוסמטיים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 215114 מספר סימן

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 8831/05/2010



Ownersבעלים

Name: RON HOROWITZ שם: רון הורוביץ

Address: Givat Shmuel, Israel כתובת : גבעת שמואל, ישראל

Identification No.: 55441943מספר זיהוי: 55441943

Name: RONEN ZAMIR שם: רונן זמיר

Address: Tel Mond, Israel כתובת : תל מונד, ישראל

Identification No.: 22956056מספר זיהוי: 22956056

Name: RONY AKRISH שם: רוני עקריש

Address: Binyamina, Israel כתובת : בנימינה, ישראל

Identification No.: 55007256מספר זיהוי: 55007256

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י"ח סיון תש"ע - 8931/05/2010



Spectacles, eyeglasses, sunglasses, spectacle 
lenses, contact lenses, cases and chains for 
spectacles; accessories for spectacles, eyeglasses, 
sunglasses, lenses, contact lenses; protective 
eyeglasses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; blank magnetic 
data carriers and blank recording discs, especially 
blank recordable CDs, CDs featuring music, video 
tapes; data processing equipment and computer 
peripheral equipment; all included in class 9.

משקפיים, משקפי ראיה, משקפי שמש, עדשות משקפיים,
עדשות מגע, נרתיקים ושרשראות עבור משקפיים; אביזרים
עבור משקפיים, משקפי ראיה, משקפי שמש, עדשות ועדשות
מגע; משקפי הגנה; התקנים עבור הקלטה, העברה או שחזור
של קול או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים ריקים ודסקי הקלטה
ריקים, במיוחד תקליטורי הקלטה ריקים, תקליטורים המציגים
מוזיקה, סרטים; ציוד עיבוד נתונים וציוד מחשב היקפי; כולם

כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: RON HOROWITZ שם: רון הורוביץ

Address: Givat Shmuel, Israel כתובת : גבעת שמואל, ישראל

Identification No.: 55441943מספר זיהוי: 55441943

Name: RONEN ZAMIR שם: רונן זמיר

Address: Tel Mond, Israel כתובת : תל מונד, ישראל

Identification No.: 22956056מספר זיהוי: 22956056

Name: RONY AKRISH שם: רוני עקריש

Address: Binyamina, Israel כתובת : בנימינה, ישראל

Identification No.: 55007256מספר זיהוי: 55007256

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Trade Mark No. 215115 מספר סימן

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 9031/05/2010



Precious metals and their alloys, and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, specifically busts, bracelets, figures, 
medals, figurines, sculptures and works of art; 
jewelry; precious stones; clocks and watches; 
horological and chronometric instruments; boxes, 
cases and containers of precious metals for jewelry; 
jewelry made of common metals; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
מצופים בהן, שאינם כלולים בסוגים אחרים, במיוחד דיוקנאות,
צמידים, דמויות, פסלים , מדליות, גילופים ועבודות אומנות;

תכשיטים; אבנים יקרות; שעוני יד ושעונים;  מכשירים
כרומונטריים והורולוגיים; תיבות, נרתיקים ומיכלים ממתכות
יקרות עבור תכשיטים, תכשיטים העשויים ממתכות פשוטות;

כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: RON HOROWITZ שם: רון הורוביץ

Address: Givat Shmuel, Israel כתובת : גבעת שמואל, ישראל

Identification No.: 55441943מספר זיהוי: 55441943

Name: RONY AKRISH שם: רוני עקריש

Address: Binyamina, Israel כתובת : בנימינה, ישראל

Identification No.: 55007256מספר זיהוי: 55007256

Name: RONEN ZAMIR שם: רונן זמיר

Address: Tel Mond, Israel כתובת : תל מונד, ישראל

Identification No.: 22956056מספר זיהוי: 22956056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215116 מספר סימן

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 9131/05/2010



Computer hardware and software, namely, computer 
software for the transmission of electronic mail; 
computer software for providing multiple-user access 
for computer networks; computer communications 
software for use in gaining access to general 
business information on the Internet; computer 
software providing various searching possibilities on 
maps, including address search and lane tracking; 
computer software for searching and retrieving 
information; computer software for use in creating a 
web catalogue; computer games; video games; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב וחומרת מחשב, דהיינו, תוכנות לתמסורת דואר-
אלקטרוני; תוכנות לאספקת גישה רבת-משתתפים לרשתות

מחשבים; תוכנות קומוניקציה למחשב המשמשת לקבלת גישה
למידע עסקי המצוי באינטרנט; תוכנות לחיפוש במפות

המאפשרות, בין השאר, חיפוש כתובת ומסלולים; תוכנות
מחשב לחיפוש ואחזור מידע; תוכנות מחשב המשמשות ליצירת
קטלוגים מקוונים; משחקי מחשב; משחקי וידאו; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215139 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 9231/05/2010



Books and magazines regarding comptuer networks 
and searching and retrieving information, sites and 
other resources on computer networks; geographical 
maps; calendars; daily, desktop and/or personal 
planners; all included in class 16.

ספרים ומגזינים הנוגעים לרשתות מחשבים וחיפוש ואחזור של
מידע, אתרים ומקורות אחרים אודות רשתות מחשבים; מפות
גיאוגרפיות; יומנים; יומנים ממוחשבים ואישיים; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215140 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 9331/05/2010



Toys and games, including electronic games and 
puzzles, LCD games and game systems, electronic 
banks, electronic toys and toys containing candy, 
interactive plush toys, radio controlled toys and radio 
controlled vehicles; all included in class 28.

צעצועים ומשחקים, הכוללים משחקים ותצרפים אלקטרוניים,
משחקי מסך ומערכות משחק, קופות אלקטרוניות, צעצועים
אלקטרוניים וצעצועים המכילים ממתקים, צעצועי פרווה

אינטראקטיביים, צעצועים בשלט רחוק ומכוניות בשלט רחוק;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215141 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 9431/05/2010



Advertising and promotion services, namely, on-line 
advertising on a computer network and rental of on-
line advertising space; promoting the computer 
network based consumer information services of 
others through advertising and the operation of a 
computer network based consumer information site; 
providing links to the computer network sites of retail 
stores; providing information in the field of business 
via global computer networks; business management 
and advertising services for others, managing lists 
and providing services to assist in direct electronic 
mail advertising; assisting others in placing and 
running advertisements on computer networks and 
global communication networks; billing and bill 
payment service for others; assisting others with 
trading securities via global computer networks; 
providing information to consumers via global 
computer networks regarding computers, computer 
software, computer components, and computer 
peripherals; shopping guides, and suggestions for 
gifts based on information provided by the consumer; 
assisting consumers with purchasing the products 
and services of others via global computer networks; 
conducting auctions via computer networks; 
providing business directory information over a global 
computer network; providing career placement 
services via global computer networks; providing 
classified advertising services via global computer 
networks; surveying; online retail and mail order 
services; all included in class 35.

שירותי פרסום וקידום מכירות, דהיינו, פרסום מקוון ברשת
מחשבים והשכרת שטחי פרסום מקוונים; קידום שירותי רשת
מחשב של אחרים המבוססים על מידע מהצרכן באמצעות
פרסום והפעלת אתר על רשת מחשב המבוסס על מידע
מהצרכן; אספקת קישורים לאתרי חנויות הקמעונות ברשת
המחשב; אספקת מידע בתחום העסקי באמצעות רשתות

מחשב גלובליות; ניהול עסקים ושירותי פרסום עבור אחרים,
ניהול רשימות ואספקת שירותים לסיוע בפרסום דואר אלקטרוני
ישיר; סיוע לאחרים במיקום והרצת מודעות ברשתות מחשב
ורשתות תקשורת גלובליות; שירותי חיוב ותשלום חשבון עבור
אחרים; סיוע לאחרים בהגנות מסחר באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; אספקת מידע לצרכנים באמצעות רשתות מחשב
גלובליות בנוגע למחשבים, תוכנות מחשב, רכיבי מחשב,

וחלקים היקפיים של מחשב; מדריכי קניות, והצעות למתנות
בהתבסס על מידע המסופק על ידי הצרכן; סיוע לצרכנים

ברכישת מוצרים ושירותים של אחרים באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; ניהול מכירות פומביות באמצעות רשתות מחשב;
אספקת מדריך מידע עסקי על גבי רשת מחשב גלובלית;
אספקת שירותי השמה מקצועית באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; אספקת שירותי פרסום מסווג באמצעות רשתות
מחשב גלובליות; עריכת סקרים; שירותי מכירה מקוונת
והזמנות באמצעות הדוא"ל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215142 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 9531/05/2010



Information services relating to finance, insurance 
and real estate via the Internet; insurance 
consultancy; financial consultancy; retirement 
payment consultancy services; home banking; 
Internet banking (banking over a global computer 
network); exchanging money; financing services; 
insurance brokerage; lease purchase financing; all 
included in class 36

שירותי אספקת מידע אודות ביטוח, פיננסים ונדל"ן באמצעות
האינטרנט; ייעוץ בנושאי ביטוח; ייעוץ בנושאים פיננסיים;

שירותי ייעוץ פנסיה; בנקאות ביתית;  בנקאות ברשת מחשב
עולמית (בנקאות באינטרנט); חלפנות כספים; שירותי מימון;
תיווך בענייני ביטוח; מימון חכירות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215143 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 9631/05/2010



Telecommunication of information, including web 
pages on the internet or on similar mass media 
networks; data communication; providing user 
access to the internet or data bases; 
telecommunication gateway services; electronic mail 
services; providing internet chat rooms; providing an 
online discussion forum for real time interaction with 
other computer users available on computer 
networks; all included in class 38.

טלקומוניקציה של מידע, כולל אתרי אינטרנט או ברשתות
תקשורת המונים דומות; תקשורת נתונים; אספקת גישה

למשתמשים באינטרנט או למאגרי מידע; שירותי חיבור בין שתי
רשתות שונות; שירותי דוא"ל; חדרי צ'טים מקוונים; אספקת
שירותים מקוונים של פורומים בזמן אמת עם משתמשים

אחרים המצויים בו זמנית ברשת מחשבים; הנכללים כולם בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215144 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 9731/05/2010



Providing information concerning motor vehicles over 
computer networks and global communication 
networks and electronic storage and retrieval of 
documents and data via computer networks and 
global telecommunication networks; providing 
consumers with information concerning various cars, 
trucks, mini-vans and sport utility vehicles, product 
reviews and information concerning features, 
performance, technical specifications and vehicle 
specifications; retail services in the field of vehicle 
sales via global communication networks; Providing 
information concerning travel and travel-related 
subjects over computer networks and global 
communication networks; providing an interactive 
database featuring an automatically updating travel 
planner; on-line ordering services for vehicles; travel 
agency services; making reservations and bookings 
for transportation; providing guidebooks, travel news, 
maps, city directories and listings for use by travelers 
available electronically via a global computer 
network; providing travel information over computer 
networks and global communication; all included in 
class 39

אספקת מידע בנוגע לכלי רכב ממונעים על גבי רשתות מחשב
ורשתות תקשורת גלובליות ואחסון אלקטרוני ושליפת מסמכים
ונתונים באמצעות רשתות מחשב ורשתות תקשורת גלובליות;
אספקת מידע לצרכנים בנוגע לרכבים שונים, משאיות, מיני-ונים

וכלי רכב לשימוש בספורט, סקירת מוצרים ומידע בנוגע
למאפיינים, ביצועים, מפרטים טכניים ותיאור כלי הרכב; שירותי
קמעונות בתחום מכירת כלי הרכב באמצעות רשתות תקשורת
גלובליות; אספקת מידע בנוגע לנסיעות ונושאים הקשורים
לנסיעות על גבי רשתות מחשב ורשתות תקשורת גלובליות;
אספקת מסד נתונים אינטראקטיבי הכולל מתכנן נסיעות

המתעדכן אוטומטית; שירותי הזמנות כלי רכב מקוונים; שירותי
סוכנות נסיעות; שמירה והזמנה מראש של תחבורה; אספקת
ספרי הדרכה, חדשות מסע, מפות, מדריכי ערים ורישומים
לשימוש על-ידי נוסעים הנגישים בדרך אלקטרונית באמצעות
רשת מחשב גלובלית; אספקת מידע לנוסע על גבי רשתות

מחשב ותקשורת גלובלית; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215145 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 9831/05/2010



Information relating to entertainment, leisure or 
education, provided on-line from computer database 
or the internet or through similar mass media 
networks; entertainment services including on-line 
booking of seats for shows; game services provided 
on-line from a computer network; providing an online 
link to news, weather, sports, movies, games, 
recipes, maps, encyclopedia and reference materials; 
providing an online link to youth zone, including, inter
-alia, articles, photographs, forums, blogs, games, 
surveys, entertainment news and fashion news; all 
included in class 41.

אספקת מידע בנושאי בידור, פנאי או חינוך בצורה מקוונת
ממאגרי מידע או באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות
דומות לתקשורת המונים; שירותי בידור הכוללים הזמנת

מקומות להצגות; שירותי משחק המסופקים באופן מקוון מרשת
מחשבים; אספקת קישורים מקוונים לחדשות, מזג אוויר,

ספורט, סרטים, משחקים, מתכונים, מפות, אנציקלופדיה ומראי
מקום; אספקת קישורים מקוונים לאזור צעירים הכולל, בין
היתר, כתבות, תמונות, פורומים, בלוגים, משחקים, סקרים,

חדשות בידור ואופנה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215146 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 9931/05/2010



Computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on 
computer networks for others; providing search 
engines for the internet; hosting computer sites; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; mapping services; all included in 
class 42.

שירותי מחשבים, דהיינו, יצירת אינדקסים עבור מידע, אתרים
ומקורות אחרים הזמינים ברשתות מחשבים עבור אחרים;
אספקת מנועי חיפוש המיועדים לאינטרנט; אירוח אתרים;

המרת חומר או מסמכים הקשורים למדיה אלקטרונית; שירותי
מיפוי; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215147 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10031/05/2010



Providing information regarding food and drink 
establishments; providing information regarding 
lodging; and providing information regarding 
temporary accommodations; Reservation services, 
namely reservation of hotels and temporary 
accommodation; providing on online link to 
restaurants and cafes; all included in class 43.

אספקת מידע בנוגע למוסדות המספקים אוכל ומזון; אספקת
מידע אודות מקומות לינה; ואספקת מידע בנוגע למקומות לינה
זמניים; שירותי הזמנות מקום מראש, דהיינו, הזמנות מראש
למלונות ומקומות לינה זמניים; אספקת קישורים מקוונים

למסעדות ובתי קפה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215148 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10131/05/2010



Providing information regarding dating; dating 
services; matchmaking services; calendar and 
reminder services rendered via a computer network; 
providing information regarding astrology and 
horoscopes; computer security services; all included 
in class 45.

אספקת מידע בנוגע להיכרויות; שירותי היכרויות; שירותי
שידוכים; שירותי יומן ותזכורת המועברים באמצעות רשת
מחשבים; אספקת מידע בנוגע לאסטרולוגיה והורוסקופים;
שירותי אבטחת מידע במחשבים; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215149 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10231/05/2010



Computer hardware and software, namely, computer 
software for the transmission of electronic mail; 
computer software for providing multiple-user access 
for computer networks; computer communications 
software for use in gaining access to general 
business information on the Internet; computer 
software providing various searching possibilities on 
maps, including address search and lane tracking; 
computer software for searching and retrieving 
information; computer software for use in creating a 
web catalogue; computer games; video games; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב וחומרת מחשב, דהיינו, תוכנות לתמסורת דואר-
אלקטרוני; תוכנות לאספקת גישה רבת-משתתפים לרשתות

מחשבים; תוכנות קומוניקציה למחשב המשמשת לקבלת גישה
למידע עסקי המצוי באינטרנט; תוכנות לחיפוש במפות

המאפשרות, בין השאר, חיפוש כתובת ומסלולים; תוכנות
מחשב לחיפוש ואחזור מידע; תוכנות מחשב המשמשות ליצירת
קטלוגים מקוונים; משחקי מחשב; משחקי וידאו; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215150 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10331/05/2010



Books and magazines regarding comptuer networks 
and searching and retrieving information, sites and 
other resources on computer networks; geographical 
maps; calendars; daily, desktop and/or personal 
planners; all included in class 16.

ספרים ומגזינים הנוגעים לרשתות מחשבים וחיפוש ואחזור של
מידע, אתרים ומקורות אחרים אודות רשתות מחשבים; מפות
גיאוגרפיות; יומנים; יומנים ממוחשבים ואישיים; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215151 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10431/05/2010



Toys and games, including electronic games and 
puzzles, LCD games and game systems, electronic 
banks, electronic toys and toys containing candy, 
interactive plush toys, radio controlled toys and radio 
controlled vehicles; all included in class 28.

צעצועים ומשחקים, הכוללים משחקים ותצרפים אלקטרוניים,
משחקי מסך ומערכות משחק, קופות אלקטרוניות, צעצועים
אלקטרוניים וצעצועים המכילים ממתקים, צעצועי פרווה

אינטראקטיביים, צעצועים בשלט רחוק ומכוניות בשלט רחוק;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215152 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10531/05/2010



Advertising and promotion services, namely, on-line 
advertising on a computer network and rental of on-
line advertising space; promoting the computer 
network based consumer information services of 
others through advertising and the operation of a 
computer network based consumer information site; 
providing links to the computer network sites of retail 
stores; providing information in the field of business 
via global computer networks; business management 
and advertising services for others, managing lists 
and providing services to assist in direct electronic 
mail advertising; assisting others in placing and 
running advertisements on computer networks and 
global communication networks; billing and bill 
payment service for others; assisting others with 
trading securities via global computer networks; 
providing information to consumers via global 
computer networks regarding computers, computer 
software, computer components, and computer 
peripherals; shopping guides, and suggestions for 
gifts based on information provided by the consumer; 
assisting consumers with purchasing the products 
and services of others via global computer networks; 
conducting auctions via computer networks; 
providing business directory information over a global 
computer network; providing career placement 
services via global computer networks; providing 
classified advertising services via global computer 
networks; surveying; online retail and mail order 
services; all included in class 35.

שירותי פרסום וקידום מכירות, דהיינו, פרסום מקוון ברשת
מחשבים והשכרת שטחי פרסום מקוונים; קידום שירותי רשת
מחשב של אחרים המבוססים על מידע מהצרכן באמצעות
פרסום והפעלת אתר על רשת מחשב המבוסס על מידע
מהצרכן; אספקת קישורים לאתרי חנויות הקמעונות ברשת
המחשב; אספקת מידע בתחום העסקי באמצעות רשתות

מחשב גלובליות; ניהול עסקים ושירותי פרסום עבור אחרים,
ניהול רשימות ואספקת שירותים לסיוע בפרסום דואר אלקטרוני
ישיר; סיוע לאחרים במיקום והרצת מודעות ברשתות מחשב
ורשתות תקשורת גלובליות; שירותי חיוב ותשלום חשבון עבור
אחרים; סיוע לאחרים בהגנות מסחר באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; אספקת מידע לצרכנים באמצעות רשתות מחשב
גלובליות בנוגע למחשבים, תוכנות מחשב, רכיבי מחשב,

וחלקים היקפיים של מחשב; מדריכי קניות, והצעות למתנות
בהתבסס על מידע המסופק על ידי הצרכן; סיוע לצרכנים

ברכישת מוצרים ושירותים של אחרים באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; ניהול מכירות פומביות באמצעות רשתות מחשב;
אספקת מדריך מידע עסקי על גבי רשת מחשב גלובלית;
אספקת שירותי השמה מקצועית באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; אספקת שירותי פרסום מסווג באמצעות רשתות
מחשב גלובליות; עריכת סקרים; שירותי מכירה מקוונת
והזמנות באמצעות הדוא"ל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215153 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10631/05/2010



Information services relating to finance, insurance 
and real estate via the Internet; insurance 
consultancy; financial consultancy; retirement 
payment consultancy services; home banking; 
Internet banking (banking over a global computer 
network); exchanging money; financing services; 
insurance brokerage; lease purchase financing; all 
included in class 36

שירותי אספקת מידע אודות ביטוח, פיננסים ונדל"ן באמצעות
האינטרנט; ייעוץ בנושאי ביטוח; ייעוץ בנושאים פיננסיים;

שירותי ייעוץ פנסיה; בנקאות ביתית;  בנקאות ברשת מחשב
עולמית (בנקאות באינטרנט); חלפנות כספים; שירותי מימון;
תיווך בענייני ביטוח; מימון חכירות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215154 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10731/05/2010



Telecommunication of information, including web 
pages on the internet or on similar mass media 
networks; data communication; providing user 
access to the internet or data bases; 
telecommunication gateway services; electronic mail 
services; providing internet chat rooms; providing an 
online discussion forum for real time interaction with 
other computer users available on computer 
networks; all included in class 38.

טלקומוניקציה של מידע, כולל אתרי אינטרנט או ברשתות
תקשורת המונים דומות; תקשורת נתונים; אספקת גישה

למשתמשים באינטרנט או למאגרי מידע; שירותי חיבור בין שתי
רשתות שונות; שירותי דוא"ל; חדרי צ'טים מקוונים; אספקת
שירותים מקוונים של פורומים בזמן אמת עם משתמשים

אחרים המצויים בו זמנית ברשת מחשבים; הנכללים כולם בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215155 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10831/05/2010



Providing information concerning motor vehicles over 
computer networks and global communication 
networks and electronic storage and retrieval of 
documents and data via computer networks and 
global telecommunication networks; providing 
consumers with information concerning various cars, 
trucks, mini-vans and sport utility vehicles, product 
reviews and information concerning features, 
performance, technical specifications and vehicle 
specifications; retail services in the field of vehicle 
sales via global communication networks; Providing 
information concerning travel and travel-related 
subjects over computer networks and global 
communication networks; providing an interactive 
database featuring an automatically updating travel 
planner; on-line ordering services for vehicles; travel 
agency services; making reservations and bookings 
for transportation; providing guidebooks, travel news, 
maps, city directories and listings for use by travelers 
available electronically via a global computer 
network; providing travel information over computer 
networks and global communication; all included in 
class 39.

אספקת מידע בנוגע לכלי רכב ממונעים על גבי רשתות מחשב
ורשתות תקשורת גלובליות ואחסון אלקטרוני ושליפת מסמכים
ונתונים באמצעות רשתות מחשב ורשתות תקשורת גלובליות;
אספקת מידע לצרכנים בנוגע לרכבים שונים, משאיות, מיני-ונים

וכלי רכב לשימוש בספורט, סקירת מוצרים ומידע בנוגע
למאפיינים, ביצועים, מפרטים טכניים ותיאור כלי הרכב; שירותי
קמעונות בתחום מכירת כלי הרכב באמצעות רשתות תקשורת
גלובליות; אספקת מידע בנוגע לנסיעות ונושאים הקשורים
לנסיעות על גבי רשתות מחשב ורשתות תקשורת גלובליות;
אספקת מסד נתונים אינטראקטיבי הכולל מתכנן נסיעות

המתעדכן אוטומטית; שירותי הזמנות כלי רכב מקוונים; שירותי
סוכנות נסיעות; שמירה והזמנה מראש של תחבורה; אספקת
ספרי הדרכה, חדשות מסע, מפות, מדריכי ערים ורישומים
לשימוש על-ידי נוסעים הנגישים בדרך אלקטרונית באמצעות
רשת מחשב גלובלית; אספקת מידע לנוסע על גבי רשתות

מחשב ותקשורת גלובלית; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215156 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 10931/05/2010



Information relating to entertainment, leisure or 
education, provided on-line from computer database 
or the internet or through similar mass media 
networks; entertainment services including on-line 
booking of seats for shows; game services provided 
on-line from a computer network; providing an online 
link to news, weather, sports, movies, games, 
recipes, maps, encyclopedia and reference materials; 
providing an online link to youth zone, including, inter
-alia, articles, photographs, forums, blogs, games, 
surveys, entertainment news and fashion news; all 
included in class 41.

אספקת מידע בנושאי בידור, פנאי או חינוך בצורה מקוונת
ממאגרי מידע או באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות
דומות לתקשורת המונים; שירותי בידור הכוללים הזמנת

מקומות להצגות; שירותי משחק המסופקים באופן מקוון מרשת
מחשבים; אספקת קישורים מקוונים לחדשות, מזג אוויר,

ספורט, סרטים, משחקים, מתכונים, מפות, אנציקלופדיה ומראי
מקום; אספקת קישורים מקוונים לאזור צעירים הכולל, בין
היתר, כתבות, תמונות, פורומים, בלוגים, משחקים, סקרים,

חדשות בידור ואופנה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215157 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11031/05/2010



Computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on 
computer networks for others; providing search 
engines for the internet; hosting computer sites; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; mapping services; all included in 
class 42.

שירותי מחשבים, דהיינו, יצירת אינדקסים עבור מידע, אתרים
ומקורות אחרים הזמינים ברשתות מחשבים עבור אחרים;
אספקת מנועי חיפוש המיועדים לאינטרנט; אירוח אתרים;

המרת חומר או מסמכים הקשורים למדיה אלקטרונית; שירותי
מיפוי; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215158 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11131/05/2010



Providing information regarding food and drink 
establishments; providing information regarding 
lodging; and providing information regarding 
temporary accommodations; Reservation services, 
namely reservation of hotels and temporary 
accommodation; providing on online link to 
restaurants and cafes; all included in class 43.

אספקת מידע בנוגע למוסדות המספקים אוכל ומזון; אספקת
מידע אודות מקומות לינה; ואספקת מידע בנוגע למקומות לינה
זמניים; שירותי הזמנות מקום מראש, דהיינו, הזמנות מראש
למלונות ומקומות לינה זמניים; אספקת קישורים מקוונים

למסעדות ובתי קפה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215159 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11231/05/2010



Providing information regarding dating; dating 
services; matchmaking services; calendar and 
reminder services rendered via a computer network; 
providing information regarding astrology and 
horoscopes; computer security services; all included 
in class 45.

אספקת מידע בנוגע להיכרויות; שירותי היכרויות; שירותי
שידוכים; שירותי יומן ותזכורת המועברים באמצעות רשת
מחשבים; אספקת מידע בנוגע לאסטרולוגיה והורוסקופים;
שירותי אבטחת מידע במחשבים; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215160 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11331/05/2010



Computer hardware and software, namely, computer 
software for the transmission of electronic mail; 
computer software for providing multiple-user access 
for computer networks; computer communications 
software for use in gaining access to general 
business information on the Internet; computer 
software providing various searching possibilities on 
maps, including address search and lane tracking; 
computer software for searching and retrieving 
information; computer software for use in creating a 
web catalogue; computer games; video games; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב וחומרת מחשב, דהיינו, תוכנות לתמסורת דואר-
אלקטרוני; תוכנות לאספקת גישה רבת-משתתפים לרשתות

מחשבים; תוכנות קומוניקציה למחשב המשמשת לקבלת גישה
למידע עסקי המצוי באינטרנט; תוכנות לחיפוש במפות

המאפשרות, בין השאר, חיפוש כתובת ומסלולים; תוכנות
מחשב לחיפוש ואחזור מידע; תוכנות מחשב המשמשות ליצירת
קטלוגים מקוונים; משחקי מחשב; משחקי וידאו; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215161 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11431/05/2010



Books and magazines regarding comptuer networks 
and searching and retrieving information, sites and 
other resources on computer networks; geographical 
maps; calendars; daily, desktop and/or personal 
planners; all included in class 16.

ספרים ומגזינים הנוגעים לרשתות מחשבים וחיפוש ואחזור של
מידע, אתרים ומקורות אחרים אודות רשתות מחשבים; מפות
גיאוגרפיות; יומנים; יומנים ממוחשבים ואישיים; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215162 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11531/05/2010



Toys and games, including electronic games and 
puzzles, LCD games and game systems, electronic 
banks, electronic toys and toys containing candy, 
interactive plush toys, radio controlled toys and radio 
controlled vehicles; all included in class 28.

צעצועים ומשחקים, הכוללים משחקים ותצרפים אלקטרוניים,
משחקי מסך ומערכות משחק, קופות אלקטרוניות, צעצועים
אלקטרוניים וצעצועים המכילים ממתקים, צעצועי פרווה

אינטראקטיביים, צעצועים בשלט רחוק ומכוניות בשלט רחוק;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215163 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11631/05/2010



Advertising and promotion services, namely, on-line 
advertising on a computer network and rental of on-
line advertising space; promoting the computer 
network based consumer information services of 
others through advertising and the operation of a 
computer network based consumer information site; 
providing links to the computer network sites of retail 
stores; providing information in the field of business 
via global computer networks; business management 
and advertising services for others, managing lists 
and providing services to assist in direct electronic 
mail advertising; assisting others in placing and 
running advertisements on computer networks and 
global communication networks; billing and bill 
payment service for others; assisting others with 
trading securities via global computer networks; 
providing information to consumers via global 
computer networks regarding computers, computer 
software, computer components, and computer 
peripherals; shopping guides, and suggestions for 
gifts based on information provided by the consumer; 
assisting consumers with purchasing the products 
and services of others via global computer networks; 
conducting auctions via computer networks; 
providing business directory information over a global 
computer network; providing career placement 
services via global computer networks; providing 
classified advertising services via global computer 
networks; surveying; online retail and mail order 
services; all included in class 35.

שירותי פרסום וקידום מכירות, דהיינו, פרסום מקוון ברשת
מחשבים והשכרת שטחי פרסום מקוונים; קידום שירותי רשת
מחשב של אחרים המבוססים על מידע מהצרכן באמצעות
פרסום והפעלת אתר על רשת מחשב המבוסס על מידע
מהצרכן; אספקת קישורים לאתרי חנויות הקמעונות ברשת
המחשב; אספקת מידע בתחום העסקי באמצעות רשתות

מחשב גלובליות; ניהול עסקים ושירותי פרסום עבור אחרים,
ניהול רשימות ואספקת שירותים לסיוע בפרסום דואר אלקטרוני
ישיר; סיוע לאחרים במיקום והרצת מודעות ברשתות מחשב
ורשתות תקשורת גלובליות; שירותי חיוב ותשלום חשבון עבור
אחרים; סיוע לאחרים בהגנות מסחר באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; אספקת מידע לצרכנים באמצעות רשתות מחשב
גלובליות בנוגע למחשבים, תוכנות מחשב, רכיבי מחשב,

וחלקים היקפיים של מחשב; מדריכי קניות, והצעות למתנות
בהתבסס על מידע המסופק על ידי הצרכן; סיוע לצרכנים

ברכישת מוצרים ושירותים של אחרים באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; ניהול מכירות פומביות באמצעות רשתות מחשב;
אספקת מדריך מידע עסקי על גבי רשת מחשב גלובלית;
אספקת שירותי השמה מקצועית באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; אספקת שירותי פרסום מסווג באמצעות רשתות
מחשב גלובליות; עריכת סקרים; שירותי מכירה מקוונת
והזמנות באמצעות הדוא"ל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215164 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11731/05/2010



Information services relating to finance, insurance 
and real estate via the Internet; insurance 
consultancy; financial consultancy; retirement 
payment consultancy services; home banking; 
Internet banking (banking over a global computer 
network); exchanging money; financing services; 
insurance brokerage; lease purchase financing; all 
included in class 36

שירותי אספקת מידע אודות ביטוח, פיננסים ונדל"ן באמצעות
האינטרנט; ייעוץ בנושאי ביטוח; ייעוץ בנושאים פיננסיים;

שירותי ייעוץ פנסיה; בנקאות ביתית;  בנקאות ברשת מחשב
עולמית (בנקאות באינטרנט); חלפנות כספים; שירותי מימון;
תיווך בענייני ביטוח; מימון חכירות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215165 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11831/05/2010



Telecommunication of information, including web 
pages on the internet or on similar mass media 
networks; data communication; providing user 
access to the internet or data bases; 
telecommunication gateway services; electronic mail 
services; providing internet chat rooms; providing an 
online discussion forum for real time interaction with 
other computer users available on computer 
networks; all included in class 38.

טלקומוניקציה של מידע, כולל אתרי אינטרנט או ברשתות
תקשורת המונים דומות; תקשורת נתונים; אספקת גישה

למשתמשים באינטרנט או למאגרי מידע; שירותי חיבור בין שתי
רשתות שונות; שירותי דוא"ל; חדרי צ'טים מקוונים; אספקת
שירותים מקוונים של פורומים בזמן אמת עם משתמשים

אחרים המצויים בו זמנית ברשת מחשבים; הנכללים כולם בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215166 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 11931/05/2010



Providing information concerning motor vehicles over 
computer networks and global communication 
networks and electronic storage and retrieval of 
documents and data via computer networks and 
global telecommunication networks; providing 
consumers with information concerning various cars, 
trucks, mini-vans and sport utility vehicles, product 
reviews and information concerning features, 
performance, technical specifications and vehicle 
specifications; retail services in the field of vehicle 
sales via global communication networks; Providing 
information concerning travel and travel-related 
subjects over computer networks and global 
communication networks; providing an interactive 
database featuring an automatically updating travel 
planner; on-line ordering services for vehicles; travel 
agency services; making reservations and bookings 
for transportation; providing guidebooks, travel news, 
maps, city directories and listings for use by travelers 
available electronically via a global computer 
network; providing travel information over computer 
networks and global communication; all included in 
class 39.

אספקת מידע בנוגע לכלי רכב ממונעים על גבי רשתות מחשב
ורשתות תקשורת גלובליות ואחסון אלקטרוני ושליפת מסמכים
ונתונים באמצעות רשתות מחשב ורשתות תקשורת גלובליות;
אספקת מידע לצרכנים בנוגע לרכבים שונים, משאיות, מיני-ונים

וכלי רכב לשימוש בספורט, סקירת מוצרים ומידע בנוגע
למאפיינים, ביצועים, מפרטים טכניים ותיאור כלי הרכב; שירותי
קמעונות בתחום מכירת כלי הרכב באמצעות רשתות תקשורת
גלובליות; אספקת מידע בנוגע לנסיעות ונושאים הקשורים
לנסיעות על גבי רשתות מחשב ורשתות תקשורת גלובליות;
אספקת מסד נתונים אינטראקטיבי הכולל מתכנן נסיעות

המתעדכן אוטומטית; שירותי הזמנות כלי רכב מקוונים; שירותי
סוכנות נסיעות; שמירה והזמנה מראש של תחבורה; אספקת
ספרי הדרכה, חדשות מסע, מפות, מדריכי ערים ורישומים
לשימוש על-ידי נוסעים הנגישים בדרך אלקטרונית באמצעות
רשת מחשב גלובלית; אספקת מידע לנוסע על גבי רשתות

מחשב ותקשורת גלובלית; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215167 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12031/05/2010



Information relating to entertainment, leisure or 
education, provided on-line from computer database 
or the internet or through similar mass media 
networks; entertainment services including on-line 
booking of seats for shows; game services provided 
on-line from a computer network; providing an online 
link to news, weather, sports, movies, games, 
recipes, maps, encyclopedia and reference materials; 
providing an online link to youth zone, including, inter
-alia, articles, photographs, forums, blogs, games, 
surveys, entertainment news and fashion news; all 
included in class 41.

אספקת מידע בנושאי בידור, פנאי או חינוך בצורה מקוונת
ממאגרי מידע או באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות
דומות לתקשורת המונים; שירותי בידור הכוללים הזמנת

מקומות להצגות; שירותי משחק המסופקים באופן מקוון מרשת
מחשבים; אספקת קישורים מקוונים לחדשות, מזג אוויר,

ספורט, סרטים, משחקים, מתכונים, מפות, אנציקלופדיה ומראי
מקום; אספקת קישורים מקוונים לאזור צעירים הכולל, בין
היתר, כתבות, תמונות, פורומים, בלוגים, משחקים, סקרים,

חדשות בידור ואופנה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215168 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12131/05/2010



Computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on 
computer networks for others; providing search 
engines for the internet; hosting computer sites; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; mapping services; all included in 
class 42.

שירותי מחשבים, דהיינו, יצירת אינדקסים עבור מידע, אתרים
ומקורות אחרים הזמינים ברשתות מחשבים עבור אחרים;
אספקת מנועי חיפוש המיועדים לאינטרנט; אירוח אתרים;

המרת חומר או מסמכים הקשורים למדיה אלקטרונית; שירותי
מיפוי; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215169 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12231/05/2010



Providing information regarding food and drink 
establishments; providing information regarding 
lodging; and providing information regarding 
temporary accommodations; Reservation services, 
namely reservation of hotels and temporary 
accommodation; providing on online link to 
restaurants and cafes; all included in class 43.

אספקת מידע בנוגע למוסדות המספקים אוכל ומזון; אספקת
מידע אודות מקומות לינה; ואספקת מידע בנוגע למקומות לינה
זמניים; שירותי הזמנות מקום מראש, דהיינו, הזמנות מראש
למלונות ומקומות לינה זמניים; אספקת קישורים מקוונים

למסעדות ובתי קפה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215170 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12331/05/2010



Providing information regarding dating; dating 
services; matchmaking services; calendar and 
reminder services rendered via a computer network; 
providing information regarding astrology and 
horoscopes; computer security services; all included 
in class 45.

אספקת מידע בנוגע להיכרויות; שירותי היכרויות; שירותי
שידוכים; שירותי יומן ותזכורת המועברים באמצעות רשת
מחשבים; אספקת מידע בנוגע לאסטרולוגיה והורוסקופים;
שירותי אבטחת מידע במחשבים; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

וואלה!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215171 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12431/05/2010



Computer hardware and software, namely, computer 
software for the transmission of electronic mail; 
computer software for providing multiple-user access 
for computer networks; computer communications 
software for use in gaining access to general 
business information on the Internet; computer 
software providing various searching possibilities on 
maps, including address search and lane tracking; 
computer software for searching and retrieving 
information; computer software for use in creating a 
web catalogue; computer games; video games; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב וחומרת מחשב, דהיינו, תוכנות לתמסורת דואר-
אלקטרוני; תוכנות לאספקת גישה רבת-משתתפים לרשתות

מחשבים; תוכנות קומוניקציה למחשב המשמשת לקבלת גישה
למידע עסקי המצוי באינטרנט; תוכנות לחיפוש במפות

המאפשרות, בין השאר, חיפוש כתובת ומסלולים; תוכנות
מחשב לחיפוש ואחזור מידע; תוכנות מחשב המשמשות ליצירת
קטלוגים מקוונים; משחקי מחשב; משחקי וידאו; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215172 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12531/05/2010



Books and magazines regarding comptuer networks 
and searching and retrieving information, sites and 
other resources on computer networks; geographical 
maps; calendars; daily, desktop and/or personal 
planners; all included in class 16.

ספרים ומגזינים הנוגעים לרשתות מחשבים וחיפוש ואחזור של
מידע, אתרים ומקורות אחרים אודות רשתות מחשבים; מפות
גיאוגרפיות; יומנים; יומנים ממוחשבים ואישיים; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215173 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12631/05/2010



Toys and games, including electronic games and 
puzzles, LCD games and game systems, electronic 
banks, electronic toys and toys containing candy, 
interactive plush toys, radio controlled toys and radio 
controlled vehicles; all included in class 28.

צעצועים ומשחקים, הכוללים משחקים ותצרפים אלקטרוניים,
משחקי מסך ומערכות משחק, קופות אלקטרוניות, צעצועים
אלקטרוניים וצעצועים המכילים ממתקים, צעצועי פרווה

אינטראקטיביים, צעצועים בשלט רחוק ומכוניות בשלט רחוק;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215174 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12731/05/2010



Advertising and promotion services, namely, on-line 
advertising on a computer network and rental of on-
line advertising space; promoting the computer 
network based consumer information services of 
others through advertising and the operation of a 
computer network based consumer information site; 
providing links to the computer network sites of retail 
stores; providing information in the field of business 
via global computer networks; business management 
and advertising services for others, managing lists 
and providing services to assist in direct electronic 
mail advertising; assisting others in placing and 
running advertisements on computer networks and 
global communication networks; billing and bill 
payment service for others; assisting others with 
trading securities via global computer networks; 
providing information to consumers via global 
computer networks regarding computers, computer 
software, computer components, and computer 
peripherals; shopping guides, and suggestions for 
gifts based on information provided by the consumer; 
assisting consumers with purchasing the products 
and services of others via global computer networks; 
conducting auctions via computer networks; 
providing business directory information over a global 
computer network; providing career placement 
services via global computer networks; providing 
classified advertising services via global computer 
networks; surveying; online retail and mail order 
services; all included in class 35.

שירותי פרסום וקידום מכירות, דהיינו, פרסום מקוון ברשת
מחשבים והשכרת שטחי פרסום מקוונים; קידום שירותי רשת
מחשב של אחרים המבוססים על מידע מהצרכן באמצעות
פרסום והפעלת אתר על רשת מחשב המבוסס על מידע
מהצרכן; אספקת קישורים לאתרי חנויות הקמעונות ברשת
המחשב; אספקת מידע בתחום העסקי באמצעות רשתות

מחשב גלובליות; ניהול עסקים ושירותי פרסום עבור אחרים,
ניהול רשימות ואספקת שירותים לסיוע בפרסום דואר אלקטרוני
ישיר; סיוע לאחרים במיקום והרצת מודעות ברשתות מחשב
ורשתות תקשורת גלובליות; שירותי חיוב ותשלום חשבון עבור
אחרים; סיוע לאחרים בהגנות מסחר באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; אספקת מידע לצרכנים באמצעות רשתות מחשב
גלובליות בנוגע למחשבים, תוכנות מחשב, רכיבי מחשב,

וחלקים היקפיים של מחשב; מדריכי קניות, והצעות למתנות
בהתבסס על מידע המסופק על ידי הצרכן; סיוע לצרכנים

ברכישת מוצרים ושירותים של אחרים באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; ניהול מכירות פומביות באמצעות רשתות מחשב;
אספקת מדריך מידע עסקי על גבי רשת מחשב גלובלית;
אספקת שירותי השמה מקצועית באמצעות רשתות מחשב
גלובליות; אספקת שירותי פרסום מסווג באמצעות רשתות
מחשב גלובליות; עריכת סקרים; שירותי מכירה מקוונת
והזמנות באמצעות הדוא"ל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215175 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12831/05/2010



Information services relating to finance, insurance 
and real estate via the Internet; insurance 
consultancy; financial consultancy; retirement 
payment consultancy services; home banking; 
Internet banking (banking over a global computer 
network); exchanging money; financing services; 
insurance brokerage; lease purchase financing; all 
included in class 36

שירותי אספקת מידע אודות ביטוח, פיננסים ונדל"ן באמצעות
האינטרנט; ייעוץ בנושאי ביטוח; ייעוץ בנושאים פיננסיים;

שירותי ייעוץ פנסיה; בנקאות ביתית;  בנקאות ברשת מחשב
עולמית (בנקאות באינטרנט); חלפנות כספים; שירותי מימון;
תיווך בענייני ביטוח; מימון חכירות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215176 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 12931/05/2010



Telecommunication of information, including web 
pages on the internet or on similar mass media 
networks; data communication; providing user 
access to the internet or data bases; 
telecommunication gateway services; electronic mail 
services; providing internet chat rooms; providing an 
online discussion forum for real time interaction with 
other computer users available on computer 
networks; all included in class 38.

טלקומוניקציה של מידע, כולל אתרי אינטרנט או ברשתות
תקשורת המונים דומות; תקשורת נתונים; אספקת גישה

למשתמשים באינטרנט או למאגרי מידע; שירותי חיבור בין שתי
רשתות שונות; שירותי דוא"ל; חדרי צ'טים מקוונים; אספקת
שירותים מקוונים של פורומים בזמן אמת עם משתמשים

אחרים המצויים בו זמנית ברשת מחשבים; הנכללים כולם בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215177 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 13031/05/2010



Providing information concerning motor vehicles over 
computer networks and global communication 
networks and electronic storage and retrieval of 
documents and data via computer networks and 
global telecommunication networks; providing 
consumers with information concerning various cars, 
trucks, mini-vans and sport utility vehicles, product 
reviews and information concerning features, 
performance, technical specifications and vehicle 
specifications; retail services in the field of vehicle 
sales via global communication networks; Providing 
information concerning travel and travel-related 
subjects over computer networks and global 
communication networks; providing an interactive 
database featuring an automatically updating travel 
planner; on-line ordering services for vehicles; travel 
agency services; making reservations and bookings 
for transportation; providing guidebooks, travel news, 
maps, city directories and listings for use by travelers 
available electronically via a global computer 
network; providing travel information over computer 
networks and global communication; all included in 
class 39.

אספקת מידע בנוגע לכלי רכב ממונעים על גבי רשתות מחשב
ורשתות תקשורת גלובליות ואחסון אלקטרוני ושליפת מסמכים
ונתונים באמצעות רשתות מחשב ורשתות תקשורת גלובליות;
אספקת מידע לצרכנים בנוגע לרכבים שונים, משאיות, מיני-ונים

וכלי רכב לשימוש בספורט, סקירת מוצרים ומידע בנוגע
למאפיינים, ביצועים, מפרטים טכניים ותיאור כלי הרכב; שירותי
קמעונות בתחום מכירת כלי הרכב באמצעות רשתות תקשורת
גלובליות; אספקת מידע בנוגע לנסיעות ונושאים הקשורים
לנסיעות על גבי רשתות מחשב ורשתות תקשורת גלובליות;
אספקת מסד נתונים אינטראקטיבי הכולל מתכנן נסיעות

המתעדכן אוטומטית; שירותי הזמנות כלי רכב מקוונים; שירותי
סוכנות נסיעות; שמירה והזמנה מראש של תחבורה; אספקת
ספרי הדרכה, חדשות מסע, מפות, מדריכי ערים ורישומים
לשימוש על-ידי נוסעים הנגישים בדרך אלקטרונית באמצעות
רשת מחשב גלובלית; אספקת מידע לנוסע על גבי רשתות

מחשב ותקשורת גלובלית; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215178 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 13131/05/2010



Information relating to entertainment, leisure or 
education, provided on-line from computer database 
or the internet or through similar mass media 
networks; entertainment services including on-line 
booking of seats for shows; game services provided 
on-line from a computer network; providing an online 
link to news, weather, sports, movies, games, 
recipes, maps, encyclopedia and reference materials; 
providing an online link to youth zone, including, inter
-alia, articles, photographs, forums, blogs, games, 
surveys, entertainment news and fashion news; all 
included in class 41.

אספקת מידע בנושאי בידור, פנאי או חינוך בצורה מקוונת
ממאגרי מידע או באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות
דומות לתקשורת המונים; שירותי בידור הכוללים הזמנת

מקומות להצגות; שירותי משחק המסופקים באופן מקוון מרשת
מחשבים; אספקת קישורים מקוונים לחדשות, מזג אוויר,

ספורט, סרטים, משחקים, מתכונים, מפות, אנציקלופדיה ומראי
מקום; אספקת קישורים מקוונים לאזור צעירים הכולל, בין
היתר, כתבות, תמונות, פורומים, בלוגים, משחקים, סקרים,

חדשות בידור ואופנה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215179 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 13231/05/2010



Computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on 
computer networks for others; providing search 
engines for the internet; hosting computer sites; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; mapping services; all included in 
class 42.

שירותי מחשבים, דהיינו, יצירת אינדקסים עבור מידע, אתרים
ומקורות אחרים הזמינים ברשתות מחשבים עבור אחרים;
אספקת מנועי חיפוש המיועדים לאינטרנט; אירוח אתרים;

המרת חומר או מסמכים הקשורים למדיה אלקטרונית; שירותי
מיפוי; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215180 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 13331/05/2010



Providing information regarding food and drink 
establishments; providing information regarding 
lodging; and providing information regarding 
temporary accommodations; Reservation services, 
namely reservation of hotels and temporary 
accommodation; providing on online link to 
restaurants and cafes; all included in class 43.

אספקת מידע בנוגע למוסדות המספקים אוכל ומזון; אספקת
מידע אודות מקומות לינה; ואספקת מידע בנוגע למקומות לינה
זמניים; שירותי הזמנות מקום מראש, דהיינו, הזמנות מראש
למלונות ומקומות לינה זמניים; אספקת קישורים מקוונים

למסעדות ובתי קפה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215181 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 13431/05/2010



Providing information regarding dating; dating 
services; matchmaking services; calendar and 
reminder services rendered via a computer network; 
providing information regarding astrology and 
horoscopes; computer security services; all included 
in class 45.

אספקת מידע בנוגע להיכרויות; שירותי היכרויות; שירותי
שידוכים; שירותי יומן ותזכורת המועברים באמצעות רשת
מחשבים; אספקת מידע בנוגע לאסטרולוגיה והורוסקופים;
שירותי אבטחת מידע במחשבים; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: WALLA! COMMUNICATION LTD. שם: וואלה! תקשורת בע"מ

Address: 166 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גביאול 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 520041740מספר זיהוי: 520041740

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

WALLA!

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215182 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 13531/05/2010



Sharpeners, cuticle pliers, pliers (tweezers), knife 
grinders, grindstones, hunting knives, pen-knives, 
eyelash apparatus, (non- electric) pizza cutters, (non 
electric) nail cutters, eyelash curving apparatus, 
cutlery products, cutlery, butcher's cleaver, chopping 
knives, cuticle tweezers, pedicurist cases, knife 
grinders, knives, knives for cutting 
fruits/vegetables/legumes, scaling knives, fruit 
mincers, tweezers, hair removing tweezers, non-
electric pizza cutters, pruning shears, hedge shears, 
nail polishers (either electric or not), scissors, 
embroidery shears, prunning shears, scissors 
(manual instruments), hand instruments for curling 
hair non electric, knives for fruits, vegetables and 
legumes, blade sharpening stones, blades for 
shears, electric nail files, nail files, manicure cases, 
machines for cutting hair for personal use (electric 
and non electric), nail pliers, nail polishers (electric 
and non electric); all included in class 8.

מחדדים, צבתי עור קרני, צבתות (פינצטות), מטחנות סכין,
אבני טחינה, סכיני צייד, סכיני-עט, מכשיר לריסים, חותכי פיצה
(שאינם חשמליים), חותכי ציפורניים (שאינם חשמליים), מכשיר
לעיגול ריסים, מוצרי סכו"ם, סכו"ם, קופיץ קצבים, סכיני קיצוץ,
פינצטות לעור קרני, נרתיקי פדיקוריסט, מטחנות סכין, סכינים,
סכינים לחיתוך פירות/ירקות/קטניות, סכיני הסרת קשקשים,
מגרסות פירות, פינצטות, פינצטות להסרת שיער, חותכי פיצה
שאינם חשמליים, מזמרות גיזום, מזמרות גדר חיה, משייפי
ציפורניים (חשמליים ושאינם חשמליים), מספריים, מזמרות
רקמה, מזמרות גיזום, מספריים (כלים ידניים), כלים ידניים

לסלסול שיער שאינם חשמליים, סכינים לפירות, ירקות וקטניות,
אבנים לחידוד להב, להבים למזמרות, פצירות ציפורניים

חשמליות, פצירות ציפורניים, נרתיקי מניקור, מכונות לחיתוך
שיעור לשימוש אישי (חשמליות ושאינן חשמליות), צבתי
ציפורניים, משייפי ציפורניים (חשמליים ושאינם חשמליים);

הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mundial S.A. Produtos de Consumo

Address: Rua Visconde de Pelotas, 360  , Porto Alegre-
Rio Grande do Sul, Brazil

Identification No.: 69490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215213 מספר סימן

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 13631/05/2010



Medicines, pharmaceutical and veterinary 
preparations, all for the treatment of diseases or 
disorders in the gastrointestinal or urinary systems; 
food supplements and dietetic substances adapted 
for medical use; food supplements and dietetic 
substances; all included in class 5.

תרופות, תכשירים רוקחים ווטרינריים, כולם לטיפול במחלות או
הפרעות במערכות של הקיבה והמעיים או של השתן; תוספי

מזון וחומרים דיאטטיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MADAUS GmbH

Address: Colonia Allee 15  , Koln, 51067, Germany

Identification No.: 62618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Urivesc

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215217 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 13731/05/2010



Handbags, wallets, luggage, umbrellas and cosmetic 
bags sold empty; all included in class 18.

תיקי יד, ארנקים, מזוודות, מטריות ותיקי קוסמטיקה הנמכרים
ריק; הכל כלול בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: River Light V, L.P.

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

Identification No.: 69498

(New York 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

TORY BURCH

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215236 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 13831/05/2010



Shirts, tops, sweaters, pants, skirts, shorts, dresses, 
coats jackets, headwear, footwear, swimwear, 
loungewear; all included in class 25.

חולצות, עליוניות, סוודרים, מכנסיים, חצאיות, מכנסיים קצרים,
שמלות, מעילים, ג'קטים, כיסויי ראש, הנעלה, בגדי ים, בגדי

בית; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: River Light V, L.P.

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

Identification No.: 69498

(New York 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

TORY BURCH

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215237 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 13931/05/2010



Retail sale services, pharmacy services and 
pharmacies; all included in Class 35.

שירותי מכירה קמעונאית, שירותי רוקחות ובתי מרקחת;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SUPER-PHARM (ISRAEL) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: 27 Maskit Street  , Herzlia Pituach, Israel כתובת : רחוב משכית 27  , הרצליה פיתוח, 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215250 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 14031/05/2010



Preparation of pharmaceutical, medical, homeopathic 
and natural preparations; consultancy in the fields of 
pharmacy, medical, homeopathic and natural 
preparations and nutrition;optometry; hearing tests; 
medical examination; all included in class 44.

הכנה של תכשירים רוקחיים, רפואיים וטבעיים; יעוץ בתחומים
של רוקחות, תכשירים רפואיים וטבעיים ותזונה; אופטומטריה;
בדיקות שמיעה; בדיקה רפואית; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215251 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 14131/05/2010



Retail sale services, pharmacy services and 
pharmacies; all included in Class 35.

שירותי מכירה קמעונאית, שירותי רוקחות ובתי מרקחת;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215252 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 14231/05/2010



Preparation of pharmaceutical, medical and natural 
preparations; counseling in the fields of 
pharmaceutics, medical and natural preparations and 
nutrition; optometry; hearing tests; medical 
examination; all included in class 44.

הכנה של תכשירים רוקחיים, רפואיים וטבעיים; יעוץ בתחומים
של רוקחות, תכשירים רפואיים וטבעיים ותזונה; אופטומטריה;
בדיקות שמיעה; בדיקה רפואית; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215253 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 14331/05/2010



Class: 14 סוג: 14

Switzerland , 27/03/2008 שוויץ , 27/03/2008

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

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

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות העשויות ממתכות יקרות או
המצופות בהן, הכלולים בסוג זה; תכשיטים, אבנים יקרות;
מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MGI Luxury Group S.A.

Address: 35 rue de Nidau  , Bienne, 2501, Switzerland

Identification No.: 8924

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BTR

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215260 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 14431/05/2010



Pet food; included in class 31. מזון לחיות מחמד; הנכלל בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words 1st  CHOICE, but in the 
combination of the mark.

1st רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CHOICE, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215283 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 14531/05/2010



Bed linen; bed quilts; towels; handkerchiefs; futons 
(quilts) and quilts; futons and quilts cases; pillows; 
pillowcases; blankets; tablecloths; all included in 
class 24.

כלי מיטה; שמיכות פוך למיטה; מגבות; ממחטות; פוטונים
(שמיכות) ושמיכות פוך; כיסויים לפוטונים ושמיכות פוך; כריות;

ציפיות; שמיכות; מפות שולחן; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SEGA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 16250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215286 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 14631/05/2010



Hot dogs sandwiches; chili sauce; mayonnaise; 
mustard; ketchup; dressings for salad; hamburger 
sandwiches; cheeseburger sandwiches; sandwiches; 
pizzas; all included in class 30.

כריכי נקניקיות; תבלין צ'ילי; מיונז; חרדל; קטשופ; רטבים
לסלט; כריכי המבורגר; כריכי צ'יזבורגר; כריכים; פיצות;

הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SEGA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 16250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215293 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 14731/05/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 18/04/2008 ארה"ב , 18/04/2008

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

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

Business administration services, namely, operation 
of businesses for others and providing start up 
support for businesses of others; business 
management and consultation; business 
management, namely, business incubator services; 
rental and leasing of office machinery and 
equipment; business networking services; operation 
and administration of telecommunication systems 
and networks for others; all included in class 35

שירותי אדמיניסטרציה לעסקים, דהיינו, הפעלה של עסקים
בעבור אחרים ואספקה של סיוע התחלתי לעסקים של אחרים;
ניהול עסקים וייעוץ; ניהול עסקים, דהיינו, שירותי אינקוביציה
לעסקים; השכרה והחכרה של ציוד ומיכון משרדי; שירותי

רישות עסקי; הפעלה וניהול של מערכות טלקומוניקציה ורשתות
עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COLLABORATION HOTEL

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215340 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 14831/05/2010



Class: 36 סוג: 36

U.S.A. , 18/04/2008 ארה"ב , 18/04/2008

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

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

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

שירותים פיננסיים, דהיינו, ייעוץ פיננסי, ניתוח פיננסי, תכנון
פיננסי, ניהול פיננסי, אספקה של מימון חוב והון עצמי, ומימון
נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים; שירותי אינקוביציה לעסקים,
דהיינו, אספקת מימון לרכישה ולחובות של חברות בתחילת

דרכן וחברות הזנק; שירותי נדל"ן, דהיינו, תיווך נדל"ן, רכישה,
השכרה, החכרה וניהול; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COLLABORATION HOTEL

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215341 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 14931/05/2010



Class: 37 סוג: 37

U.S.A. , 18/04/2008 ארה"ב , 18/04/2008

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

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

Real estate development; building construction and 
repair; maintenance and repair of buildings, electrical 
systems, heating and air conditioning systems and 
plumbing systems, all in the field of real estate; all 
included in class 37.

פיתוח נדל"ן; אתרי בנייה ותיקון; תחזוקה ותיקון של בניינים,
מערכות חשמל, חימום ומיזוג אויר ומערכות צנרת, בכל האמור

בתחום הנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COLLABORATION HOTEL

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215342 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15031/05/2010



Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 18/04/2008 ארה"ב , 18/04/2008

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

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

Providing an online forum for companies to form 
virtual communities and spaces; providing an online 
forum for companies to operate and manage virtual 
office, laboratory and research spaces; provide an 
online forum for companies to showcase, display, 
demonstrate and promote new and innovative ideas 
and technologies, products and services; provide an 
online center for networking and communications in 
the scientific, research and technology communities; 
communication services, namely, transmission of 
voice, audio, visual images and data by 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; all included in 
class 38.

אספקת פורומים מקוונים לחברות ליצירת קהילות ומרחבים
וירטואליים; אספקת פורומים מקוונים לחברות להפעלת וניהול
משרד, מעבדות ומרחבי מחקר וירטואליים; אספקת פורומים
מקוונים לחברות לתצוגה, מצג, הדגמה וקידום רעיונות,

טכנולוגיות, מוצרים ושירותים חדשים וחדשניים; אספקת מרכז
רישות ותקשורת מקוון עבור קהילות המדע, המחקר

והטכנולוגיה; שירותי תקשורת, דהיינו, העברת קול, אודיו,
דמויות ויזואליות ונתונים באמצעות רשתות טלקומוניקציה,

רשתות תקשורת אל-חוטיות, האינטרנט, רשתות שרותי מידע
ורשתות מידע; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COLLABORATION HOTEL

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215343 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15131/05/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 18/04/2008 ארה"ב , 18/04/2008

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

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

Architectural design; Engineering; Rental and leasing 
of computers; computer services, namely, creating 
an online community for users to form virtual 
communities; development and management of 
information networks for others; all included inclass 
42..

עיצוב ארכיטקטוני; הנדסה; השכרה והחכרה של מחשבים;
שרותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים על
מנת שהללו יוכלו לבנות קהילות וירטואליות משלהם; פיתוח
וניהול של רשתות מידע עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COLLABORATION HOTEL

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215344 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15231/05/2010



Mineral processing and separation equipment 
relating to slurries, including all types of fluid 
pressure regulation and flow control devices 
including valves; actuators for valves including 
pneumatic and manually operated actuators; parts 
and associated fittings for all of the aforementioned 
goods; all included in class 7.

ציוד עיבוד והפרדת מחצב המתייחס למים עכורים, הכולל את
כל הסוגים של וסת לחץ נוזל ומתקני בקרת זרימה הכוללים
שסתומים; התקני הפעלה עבור שסתומים הכוללים התקני
הפעלה פנאומטיים ומופעלים ידנית; חלקים ומתאמים נלווים

עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WEIR DO BRASIL LTDA

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 69521

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ISOGATE

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215369 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15331/05/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery; instructional and 
teaching material (except apparatus); all of the above 
including product manuals, brochures, catalogues, 
publicity materials, posters and advertising materials; 
all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה שאינם כלולים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; תצלומים; צרכי כתיבה; חומרי
הדרכה ולימוד (למעט התקנים); כל האמור לעיל כולל חומרי
הדרכת מוצר, חוברות, קטלוגים, חומרי פרסום, כרזות וחומרי

פרסום; כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WEIR DO BRASIL LTDA

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 69521

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ISOGATE

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215370 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15431/05/2010



Downloadable computer software for providing voice 
communication services via the Internet; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב ניתנת להורדה עבור מתן שירותי תקשורת קולית
באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stanacard, LLC

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

Identification No.: 69528

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STANA

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215406 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15531/05/2010



Class: 9 סוג: 9

Italy , 21/05/2008 איטליה , 21/05/2008

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

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

Activated cathodes for electrolytic processes, 
electrocatalytic coatings for hydrogen evolution to be 
applied on cathodes for electrolytic processes and for 
use in ion exchange membrane electrolyzers for the 
production of chlorine and caustic soda; all included 
in class 9.

קתודות מואצות לתהליכים אלקטרוליטיים, ציפויי מזרזים
אלקטרונית להתפתחות מימנית להחלה על גבי קתודות
לתהליכים אלקטרוליטיים ולשימוש באלקטרוליזות של
ממברנות בהמרה יונית לייצור של כלור וסודה קאוסטית;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INDUSTRIE DE NORA S.p.A.

Address: Via Bistolfi 35  , Milan, 20134, Italy

Identification No.: 68303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NRG

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215427 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15631/05/2010



Educational, information, training, and instruction 
services, all relating to the field of healthcare; all 
included in class 41.

שירותים חינוכיים, שירותי מידע, אימון והדרכה, כולם קשורים
לתחום הבריאותי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WPP Luxembourg Gamma Sarl

Address: 6 Rue Heine  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69534

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUDLER & HENNESSEY

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215436 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15731/05/2010



Advertising, sales promotional, and marketing 
services; publicity services; public relations services; 
market research and market analysis; statistical 
analysis and compilation; business administration 
and management services; advisory, research, 
information and consultation services in the field of 
advertising, business, and marketing; all relating to 
the field of healthcare; all included in class 35.

פרסומות, קידום מכירות, ושירותי שיווק; שירותי פרסום;
שירותי יחסי ציבור; מחקר שוק וניתוח שוק; ניתוח סטטיסטי
וקומפילציה; שירותי טיפול בעסקים ושירותי ניהול עסקים;
שירותי יעוץ, מחקר, מידע ויעוץ בתחומי הפרסום, העסקים
והשיווק; הקשורים כולם לתחום הטיפול בבריאות; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WPP Luxembourg Gamma Sarl

Address: 6 Rue Heine  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69534

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INTRAMED

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215437 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15831/05/2010



Watches, horological and chronometric  instruments; 
all included in class 14.

שעונים, מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג
.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hermanos B.V.

Address: IJssel 25  , Zaandam, 1509, Netherlands

Identification No.: 69535

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

STEEL 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

TW STEEL

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215446 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 15931/05/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 14/08/2008 ארה"ב , 14/08/2008

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

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

Business networking services; all included in class 
35.

שירותי רשת עסקי; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

LABSPACE

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215479 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 16031/05/2010



Diet and nutrition services, support groups, medical 
services in the nutrition, diet esthetic and cosmetic 
field; all included in class 44.

שירותי דיאטה ותזונה, קבוצות תמיכה, שירותיים רפואיים
בתחום התזונה, הדיאטה, האסתטיקה והקוסמטיקה; הנכללים

כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Keshet alternative Diet Clinics (2006) Ltd. שם: קשת מרפאות דיאטה אלטרנטיביים (2006) בע"מ

Address: P.O.B. 7204, Haifa, Israel כתובת : ת.ד.7204, חיפה, ישראל

Identification No.: 513868950מספר זיהוי: 513868950

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Uria Gal, Adv.

Address: 75 Herbert Samuel St., Hedera, 38202, Israel

שם: אוריה גל, עו"ד

כתובת : רח' הרברט סמואל 75, חדרה, 38202, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215501 מספר סימן

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 16131/05/2010



Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids; all included in class 5.

ריאגנטים אבחוניים רפואיים עבור הניתוח של נוזלי גוף;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bayer HealthCare LLC

Address: 100 Bayer Road, Pittsburgh PA, U.S.A.

Identification No.: 57774

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

NO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
CODING, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215506 מספר סימן

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 16231/05/2010



Medical diagnostic instruments for the analysis of 
body fluids; medical devices for obtaining blood 
samples; cassettes containing reagents; all included 
in class 10.

כלים אבחוניים רפואיים עבור הניתוח של נוזלי גוף; התקנים
רפואיים ללקיחת דגימות דם; קלטות המכילות ריאגנטים;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bayer HealthCare LLC

Address: 100 Bayer Road, Pittsburgh PA, U.S.A.

Identification No.: 57774

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

NO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
CODING, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215507 מספר סימן

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 16331/05/2010



Toilets with perineal shower; all included in class 11. שירותים עם שטיפה פרינאלית; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GEBERIT HOLDING AG

Address: Jona, Switzerland

Identification No.: 36322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AquaClean

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215508 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 16431/05/2010



Class: 9 סוג: 9

Finland , 02/07/2008 פינלנד , 02/07/2008

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

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

Computer game software; downloadable computer 
game software; all included in class 9.

תוכנת משחקי מחשב, תכנת משחק מחשב להורדה; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DIRK DAGGER

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215520 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 16531/05/2010



Class: 38 סוג: 38

Finland , 02/07/2008 פינלנד , 02/07/2008

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

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

Providing online forums for players of computer 
games; all included in class 38.

מתן פורומים מקוונים למשחקי משחקי מחשב; הנכללים בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

DIRK DAGGER

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215521 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 16631/05/2010



Class: 41 סוג: 41

Finland , 02/07/2008 פינלנד , 02/07/2008

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

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

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.

מתן משחקי מחשב המשוחקים ברשת מחשב עולמית; מתן
מידע חדשות ופרשנות בתחום משחקי המחשב; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

DIRK DAGGER

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215522 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 16731/05/2010



Energy drink; included in class 32. משקה אנרגיה; הנכלל בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EUROSTANDART LTD. שם: יורוסטנדרט בע"מ

Address: meshek 40, Kfar Truman, 73150, Israel כתובת :

Identification No.: 513428490מספר זיהוי: 513428490

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

GL

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215541 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 16831/05/2010



Construction of buildings; installation, maintenance 
and repair of highways, runways, pavements, floors 
and building; stabilizing, lifting, leveling and/or 
restoring sunken floors and slabs; stabilizing 
foundations by ground compaction; voil-filling and 
stabilizing concrete slab-on-grade structures; lifting 
and/or stabilizing base soils under settled concrete 
foundations; densifying base soils to improve load-
bearing capacity; sealing leaks in below-grade 
foundations, catch-basins and other structures; 
restoring load transfer to jointed, cracked or spalled 
concrete pavement; detecting voids under 
pavements, highways, runways and floors; all 
included in class 37.

בניית מבנים; התקנת, תחזוקת ותיקון כבישים, מסלולי
המראה, מדרכות, רצפות ומבנים; ייצוב, הרמה, יישור ו/או
שיקום רצפות שקועות ומרצפות; ייצוב יסודות על ידי דחיסת
קרקע; מילוי חללים וייצוב מבני בטון צמודי קרקע; הרמה ו/או
ייצוב קרקעות בסיס תית יסודות בטון קיימים; דחיסת קרקעות
בסיס לשיפור יכולת עמידה בעומסים; סתימת דליפות ביסודות
תת קרקעיים, אגני ניקוז ומבנים אחרים; שיקום העברת עומסים
למדרכות בטון מפורקות סדוקות או מנותצות; גילוי חללים תחת
מדרכות, כבישים ראשיים, מסלולי המראה ורצפות; הנכללים

כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Uretek Worldwide Oy

Address: Hatanpaan valtatie 24  , Tampere, Finland

Identification No.: 69559

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

URETEK

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215576 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 16931/05/2010



Provision of services in the scope of performing 
procedures of search and approach regarding the 
research of personnel, so-called "executive 
research"; recruitment and selection of personnel; 
advice regarding personnel and personnel matters; 
advice in career planning; contracting out and 
replacing of personnel temporarily or permanently 
employed; advising of personnel managers and 
personnel in the field of work performance within the 
organization; personnel development and career 
planning; advising and counselling in developing 
organizational and personal policies relating to 
manpower within the organization (so-called "human 
resources development"); advertising and sales 
promotion; advising in the field of business 
communication; administrative services; business 
advice to companies; advising on business 
organization and business economics; counselling of 
employees on compulsory or voluntary search for a 
new job, so-called outplacement; interim 
management; all aforesaid services regarding so-
called human resources; all included in class 35.

הספקת שירותים בתחום של ביצוע הליכי חיפוש וגישה
בהתייחס לחיפוש של סגל, המכונה "מחקר מנהלים"; גיוס

ובחירה של סגל; ייעוץ בהתייחס לסגל וענייני סגל; ייעוץ בתכנון
קריירה; השתחררות מחוזים והחלפה של סגל המועסק באופן
קבוע או זמני; יעוץ לסגל ולמנהלי סגל בתחום של ביצועי עבודה
בתוך הארגון; פיתוח סגל ותכנון קריירה; ייעוץ בפיתוח מדיניות
ארגון וסגל בהתייחס לכוח אדם בתוך הארגון (המכונה "פיתוח

משאבי אנוש"); פירסום וקידום מכירות; ייעוץ בתחום של
תקשורת עסקית שירותים אדמיניסטרטיביים; ייעוץ עסקי
לחברות; ייעוץ על ארגונים עסקיים וכלכלה עסקית; ייעוץ

לעובדים בחיפוש עבודה חדשה מרצון או בעל כורחם, המכונה
שיבוץ חוץ; ניהול זמני; כל השירותים שהוזכרו לעיל בהתייחס

למה שמכונה משאבי אנוש; הכל כלול בסוג  35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Glasford International Holding B.V.

Address: Maastricht, Netherlands

Identification No.: 69564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GLASFORD INTERNATIONAL

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215599 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 17031/05/2010



Surgical and medical apparatus and instruments, 
useful for tightening the skin of face and body; 
included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים למתיחת עור הפנים והגוף;
הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: VENUS TECHNOLOGIES LTD שם: ונוס טכנולוגיות בע"מ

Address: 38 Ha'barzel St.,  , Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : הברזל 38  , תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 513889386מספר זיהוי: 513889386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ונוס פריז
VENUS FREEZE

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215609 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 17131/05/2010



Medical and aesthetic technology, utilizing  heating 
skin cells at different depths; namely skin tightening 
technology, regeneration of collagen fibers and body 
contouring, all included in class 10.

טכנולוגיה לשימוש ברפואה ואסתטיקה, המשלבת חימום של
תאי עור ברבדים השונים; דהיינו טכנולוגיה למתיחת עור,
חידוש סיבי הקולגן והצרת היקפים, כולם כלולים בסיווג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: VENUS TECHNOLOGIES LTD שם: ונוס טכנולוגיות בע"מ

Address: 38 Ha'barzel St.,  , Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : הברזל 38  , תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 513889386מספר זיהוי: 513889386

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

Trade Mark No. 215612 מספר סימן

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 17231/05/2010



Toilet seats; foldaway toilets for children; included in 
class 11.

מושבים לאסלות; שירותים מתקפלים לילדים; הנכללים בסוג
.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THANK HEAVENS

Address: 19 Foxdell Way Chalfont St Peter, 
Buckinghamshire, 90, United Kingdom

Identification No.: 69579

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POTETTE PLUS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215658 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 17331/05/2010



Liners and bags, all made of plastic; included in class 
16.

בטנות (liners) ושקיות, כולם עשויים מפלסטיק; הנכלים בסוג
.16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THANK HEAVENS

Address: 19 Foxdell Way Chalfont St Peter, 
Buckinghamshire, 90, United Kingdom

Identification No.: 69579

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POTETTE PLUS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215659 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 17431/05/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 20/04/2008 ארה"ב , 20/04/2008

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

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

Providing websites featuring images, audio, video 
and audiovisual content, and other information; 
providing on-line facilities for users to publish, 
access, share and exchange images, audio, video 
and audiovisual content, and other information; 
hosting and maintaining virtual communities and 
facilities for them; providing on-line databases; all 
included in class 42.

אספקת אתרים המציגים תכני דמויות, אודיו, וידאו ואודיו-וידאו,
ומידע אחר; אספקת מתקנים מקוונים עבור משתמשים

לפרסום, גישה, שיתוף והחלפת תכני דמויות, אודיו, וידאו ואודיו
-וידאו, ומידע אחר; אירוח ואחזקת קהילות  וירטואליים

ומתקנים עבורם; אספקת בסיסי נתונים מקוונים; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Various, Inc.

Address: 220 Humboldt Ct.  , Sunnyvale, California, 
94089, U.S.A.

Identification No.: 69580

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
NETWORKS 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

FRIENDFINDER NETWORKS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215660 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 17531/05/2010



Class: 45 סוג: 45

U.S.A. , 20/04/2008 ארה"ב , 20/04/2008

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

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

Social networking services and dating services; 
providing on-line databases; all included in class 45.

שירותי רשת קשרים חברתיים ושירותי הכרויות; אספקת בסיסי
נתונים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Various, Inc.

Address: 220 Humboldt Ct.  , Sunnyvale, California, 
94089, U.S.A.

Identification No.: 69580

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
NETWORKS 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

FRIENDFINDER NETWORKS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215661 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 17631/05/2010



Cosmetics; creams (cosmetics); dentifrices; 
deodorant soap; deodorants for personal use; 
essential oils; lotions for cosmetic purposes; 
perfumery; perfumes; soap; shampoos; scented 
water; cologne water; lavender water; oils for 
perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; hair 
conditioner; cosmetic kits; included in class 3.

קוסמטיקה; משחות (לטיפוח היופי); משחות שיניים; סבון
מבושם; דאודוראנט לשימוש אישי; שמנים אתריים; תחליבים
לצורכי קוסמטיקה; תמרוקיה; בשמים; סבון; שמפו; מים
מבושמים; מי קולון; מי אזוביון (לבנדר); שמנים לבשמים
וניחוחות; שמנים לצורכי קוסמטיקה; מרכך שיער; ערכות

לטיפוח היופי;  הכל נכלל בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA

Address: Mura St., No. 215 Porto Alegre, Rio Grande do 
Su, 91770570, Brazil

Identification No.: 69585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RONALDINHO GAUCHO

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215697 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 17731/05/2010



Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; pre-recorded magnetic data 
carriers, recording discs, namely, pre-recorded CD’s 
and DVD’s all featuring music and motion picture 
films featuring International football (U.S. soccer) 
games, famous International football (U.S. soccer) 
players history lifetime, self-improvements for 
learning International football (U.S. soccer) 
International football (U.S. soccer) classes and 
instructions, cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, namely, data 
processors, computers, MP3 players, MP4 players, 
laptop computers, electronic notebook computers, 
USB pen-drivers and computers; all included in Class 
9.

מתקנים להקלטת, העברת או שכפול של צלילים או תמונות;
נשאי מידע מגנטי שהוקלטו מראש, דיסקים להקלטה, דהיינו,
תקליטורים ודיסקים די.וי.די. (DVD) מוקלטים עם מוזיקה

,U.S. soccer)) וסרטים הכל בנוגע למשחקי כדורגל בינלאומי
.U.S)) היסטוריה של חיי שחקני כדורגל בינלאומיים מפורסמים
,U.S. soccer)) שיפור עצמי ללימוד כדורגל בינלאומי ,soccer
שיעורים והדרכה של כדורגל בינלאומי, ((U.S. soccer קופות
רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד מידע, דהיינו, מעבדי
מידע, מחשבים, נגני 3MP, נגני 4MP, מחשבים ניידים,

מחשבי מחברת אלקטרוניים; זיכרון נייד USB ומחשבים; הכל
נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA

Address: Mura St., No. 215 Porto Alegre, Rio Grande do 
Su, 91770570, Brazil

Identification No.: 69585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RONALDINHO GAUCHO

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215698 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 17831/05/2010



Clothing, footwear, headgear; included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA

Address: Mura St., No. 215 Porto Alegre, Rio Grande do 
Su, 91770570, Brazil

Identification No.: 69585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RONALDINHO GAUCHO

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215699 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 17931/05/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes namely, 
notebooks; printed matter, namely, books and 
magazines in the field of sports and cultural events, 
crossword puzzles, comic strips, comic books; 
bookbinding material, namely, tape, wire, and cloth 
for bookbinding; photographs; stationery; adhesives 
for stationery for household purposes; artists' 
materials, namely, pens and pencils; included in 
class 16.

נייר, בריסטול וטובין העשויים מחומרים אלו, שלא נכללים
בסוגים אחרים דהיינו, מחברות; דברי דפוס, דהיינו, ספרים
וכתבי עת בתחום של ספורט ואירועים תרבותיים, תשבצים,
סיפורים בציורים (קומיקס), ספרים של קומיקס; חומרים

לכריכת ספרים, דהיינו, סרט, חוטי ברזל ובדים לצורכי כריכת
ספרים; תצלומים; כלי כתיבה; דבקים לשימוש ביתי; חומרים

לאמנים, דהיינו, עטים ועפרונות; הכל נכלל בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA

Address: Mura St., No. 215 Porto Alegre, Rio Grande do 
Su, 91770570, Brazil

Identification No.: 69585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RONALDINHO GAUCHO

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215701 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 18031/05/2010



Games, namely large and small balls for games, 
playing cards, and game counters for games; toys, 
namely dolls, teddy bears, and toys for domestic 
pets; gymnastic and sports articles, namely 
appliances for gymnastics, namely spring boards, 
vaulting horses and rings for gymnastics; stationary 
exercise bicycles, bags for skis and surfboards, surf 
boards, exercise equipment, namely manually-
operated exercise equipment, chest pulls and weight 
lifting, and nets for sports; included in class 28.

משחקים, דהיינו כדורים גדולים וקטנים למשחקים, קלפי משחק
ומוני משחק ומשחקים; צעצועים, דהיינו, בובות, דובונים,

ומשחקים לחיות מחמד; פריטים להתעמלות קרקע וספורט,
דהיינו מכשירים להתעמלות קרקע, דהיינו, קרשי קפיצה, סוסי
קפיצות וחישוקים להתעמלות קרקע; אופני כושר נייחים, תיקים
עבור מגלשי סקי וגלשנים, גלשנים, ציוד כושר, דהיינו ציוד כושר
המופעל ידני, משיכות חזה והרמת משקלים, ורשתות לספורט;

הכל נכלל בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA

Address: Mura St., No. 215 Porto Alegre, Rio Grande do 
Su, 91770570, Brazil

Identification No.: 69585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RONALDINHO GAUCHO

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215702 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 18131/05/2010



Fruit juices; vegetable juices and beverages; isotonic 
beverages; table waters; non-alcoholic beverages; 
sorbets (beverages); fruit juice beverages (non-
alcoholic); syrups for beverages; aerated water; 
aerated water (preparations for making); mineral 
water (beverages);  water (beverages); aperitifs, non-
alcoholic; non-alcoholic Guarana drinks; milk shakes; 
non-alcoholic fruit extracts; soda water; essences for 
making non-alcoholic beverages; fruit syrups; syrups 
for non-alcoholic beverages; included in class 32.

מיצי פרי; מיצי ירקות ומשקאות; משקאות איזוטוניים; מי שולחן;
משקאות ללא אלכוהול; סורבה (משקאות); משקאות על בסיס
מיצי פרי (ללא אלכוהול); סירופים למשקאות; מים מוגזים; מים
מוגזים (תכשירים להכנה); מים מינראליים (משקאות); מים
(משקאות); משקאות חריפים המוגשים לפני הארוחה, ללא
אלכוהול; משקאות גוארניים ללא אלכוהול; מילקשייקים;

תמציתי פרי ללא אלכוהול; מי סודה; תמציות להכנת משקאות
ללא אלכוהול; סירופים מפירות; סירופים למשקאות ללא

אלכוהול; הכל נכלל בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA

Address: Mura St., No. 215 Porto Alegre, Rio Grande do 
Su, 91770570, Brazil

Identification No.: 69585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RONALDINHO GAUCHO

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215703 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 18231/05/2010



Advertising services, namely promoting the image 
and persona of clients; business management, 
namely the management of the affairs of clients, 
business operation, business administration and 
office functions; included in class 35.

שירותי פרסום, דהיינו קידום הדמות והאישיות של לקוחות;
ניהול עסקים, דהיינו ניהול ענייני לקוחות, תפעול עסק, הנהלת

עסק ותפקודי משרד; הכל נכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA

Address: Mura St., No. 215 Porto Alegre, Rio Grande do 
Su, 91770570, Brazil

Identification No.: 69585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RONALDINHO GAUCHO

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215704 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 18331/05/2010



Education, namely, in the field of International 
football (U.S. soccer) rendered through direct 
teaching as well as through computer classes; 
providing of training in the field of International 
football (U.S. soccer); entertainment in the nature of 
live performances by musical groups and on- going 
television programs relating to sporting and cultural 
events; included in class 4.

חינוך, דהיינו, בתחום של כדורגל בינלאומי מוגש דרך הוראה
פרונטאלית וכן שיעורים במחשב; מתן אימונים בתחום של
כדורגל בינלאומי; בידור בצורת הופעות חיות ("לייב") של

להקות מוזיקאליות ותוכניות טלוויזיה מתמשכות אודות אירועים
תרבותיים וספורט;  הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA

Address: Mura St., No. 215 Porto Alegre, Rio Grande do 
Su, 91770570, Brazil

Identification No.: 69585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RONALDINHO GAUCHO

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215705 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 18431/05/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות\ לפתנים, ביצים, חלב
ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TAT NISASTA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Adana, Turkey

Identification No.: 69591

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215750 מספר סימן

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 18531/05/2010



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TAT NISASTA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Adana, Turkey

Identification No.: 69591

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215751 מספר סימן

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 18631/05/2010



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

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

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TAT NISASTA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Adana, Turkey

Identification No.: 69591

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215752 מספר סימן

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 18731/05/2010



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; inhalers; filtering 
medical packages; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח, ברפואה, ברפואה
דנטלית והתקנים ומכשירים וטרינריים; איברים, עיניים ושיניים
מלאכותיים; פריטים אורטופדיים; חומרי תפירה; משאפים;

אריזת סינון רפואיות; כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AESPIRONICS LTD. שם: אספירוניקס בע"מ

Address: P.O.B. 3010, Omer, 84965, Israel כתובת : ת.ד.3010, עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 513959387מספר זיהוי: 513959387

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ActiveMesh

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215761 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 18831/05/2010



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה,  קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hindustan Unilever Limited

Address: Bombay, India

Identification No.: 69604

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

ROZANA

Application Date 24/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215797 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 18931/05/2010



Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smoker's 
articles; matches; all included in class 34.

סיגריות; טבק גולמי ומיוצר; פריטים לצרכי עישון; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 215798 מספר סימן

Application Date 24/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 19031/05/2010



Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SINCE, BLUE and the 
number 1913 separately, but in the combination of 
the mark.

,SINCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BLUE ובמספר 1913 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

י"ח סיון תש"ע - 19131/05/2010



Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smoker's 
articles; matches; all included in class 34.

סיגריות; טבק גולמי ומיוצר; פריטים לצרכי עישון; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SINCE, FILTERS and the 
number 1913 separately, but in the combination of 
the mark.

,SINCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FILTERS ובמספר 1913 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215799 מספר סימן

Application Date 24/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 19231/05/2010



Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח סיון תש"ע - 19331/05/2010



Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smoker's 
articles; matches; all included in class 34.

סיגריות; טבק גולמי ומיוצר; פריטים לצרכי עישון; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SINCE, ONE, and the 
number 1913 separately, but in the combination of 
the mark.

,SINCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ONE ובמספר 1913 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215800 מספר סימן

Application Date 24/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 19431/05/2010



Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח סיון תש"ע - 19531/05/2010



Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smoker's 
articles; matches; all included in class 34.

סיגריות; טבק גולמי ומיוצר; פריטים לצרכי עישון; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SINCE, ORANGE and the 
number 1913 separately, but in the combination of 
the mark.

,SINCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ORANGE, ובמספר 1913 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215801 מספר סימן

Application Date 24/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 19631/05/2010



Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח סיון תש"ע - 19731/05/2010



Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smoker's 
articles; matches; all included in class 34.

סיגריות; טבק גולמי ומיוצר; פריטים לצרכי עישון; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SINCE, SILVER, and the 
number 1913 separately, but in the combination of 
the mark.

,SINCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SILVER ובמספר 1913 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215802 מספר סימן

Application Date 24/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 19831/05/2010



Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח סיון תש"ע - 19931/05/2010



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
למטרה רפואית; סבוני טואלט, דיאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם משחות, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים
קוסמטיים); תכשירים לאיפור; תחפיפים; ג'לים, תרסיסים,

מוסים ותכשירים מרגיעים לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות
לשיער; תכשירי צביעה לשיער ותכשירים מסירי צבע; תכשירים

לתילתול תמידי ולסלסול; שמנים חיוניים לשימוש אישי;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusiv use of the words  היא ,בריאות and יופי
seperately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים בריאות,
היא ויופי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215816 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 20031/05/2010



Pet food; all included in class 31. מזון לחיות מחמד; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tuffy's Pet Foods, Inc.

Address: 145 First Avenue North  , Perham, Minnesota, 
U.S.A.

Identification No.: 59572

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

PURE 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

NUTRISOURCE PURE VITA

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215821 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 20131/05/2010



Non-alcoholic aperitifs; waters; non-alcoholic 
cocktails; lemonades; peanut milk; non-alcoholic 
beverages; isotonic beverages; whey beverages; non
-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds; non-
alcoholic fruit nectars; orgeat; powders for 
effervescing beverages; sarsaparilla (non-alcoholic 
beverage) syrups for lemonade; syrups for 
beverages; tomato juice; cider; vegetable juices; fruit 
juices; preparations for making aerated water; 
preparations for making mineral water; preparations 
for making beverages; pastilles for effervescing 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; essences for 
making beverages; all included in class 32.

אפרטיפים שאינם אלכוהוליים; משקאות מבוססי מים; משקאות
קוקטייל שאינם אלכוהוליים; משקאות לימונדה; חלב אגוזים;
משקאות שאינם אלכוהוליים; משקאות איזוטוניים; משקאות מי

גבינה; משקאות מיצי פירות שאינם אלכוהוליים; חלב של
שקדים; נקטרי פירות שאינם אלכוהוליים; חלב שקדים; אבקות
עבור משקאות תוססים; קיסוסית (משקה שאינו אלכוהולי);

סירופים עבור לימונדה; סירופים עבור משקאות; מיץ
עגבניות;סיידר; מיצי ירקות; מיצי פרי; תכשירים עבור הכנת מי
סודה; תכשירים עבור הכנת מים מינראליים; תכשירים עבור
הכנת משקאות; מקרשות עבור הכנת משקאות; תמציות פרי
שאינן אלכוהוליות; תרכיזים עבור הכנת משקאות; כולם כלולים

בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obchtchestvo s orgranichennoi 
otvetstvennostyu "Proizvodstvenno-
kommercheskaya kompania "Nash Standart"

Address: Chelyabinsk, Russian Federation

Identification No.: 69616

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Trade Mark No. 215847 מספר סימן

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 20231/05/2010



Dentifrices; toothpaste; toiletries; aromatic essential 
oils; bath salts; boot cream and boot polish; cosmetic 
kits; cosmetics; deodorants for personal use; eau de 
cologne; aftershaves; perfumes and perfumery; 
shampoos; hair conditioner; shaving preparations 
and shaving soaps; talcum powder; all the above 
goods sold either as separate units or in presentation 
and/or gift sets; all included in class 3.

תכשירים לניקוי שיניים; משחת שיניים; תמרוקים; שמנים
אתריים ארומטיים; מלחי אמבט; משחה למגפיים וחומר

הברקה למגפיים; ערכות קוסמטיקה; קוסמטיקה; דאודורנטים
לשימוש אישי; מי קולון; אפטרשייב; בשמים ודברי בישום;

שמפויים; מרכך שיער; תכשירי גילוח וסבוני גילוח; אבקת טלק;
כל הסחורות לעיל נמכרות או כיחידות נפרדות או בערכות
פרזנטציה ו/או ערכות מתנה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף המילים
FOOTBALL CLUB  ובמילה CHELSEA, בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215876 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 20331/05/2010



Badges (for vehicles) and bars for use therewith; 
keys, key blanks; key rings and key chains; locks and 
ornaments, all included in Class 6; money boxes of 
metal; all made of common metal and their alloys; all 
included in class 6.

תגים (לרכבים) ומוטות לשימוש עימהם; מפתחות, גלמים
למפתחות; מחזיקי מפתחות ושרשראות למפתחות; מנעולים
וקישוטים, הנכללים כולם בסוג 6; תיבות לכסף ממתכת; כולם
עשויים ממתכות פשוטות וסגסוגותיהן; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215877 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 20431/05/2010



Smart cards; telephone cards; encrypted smart 
cards; encoded smart cards; encrypted telephone 
cards; encoded telephone cards; encrypted cards; 
encoded cards; cameras and parts and fittings 
therefor; camera film; sound recording and sound 
reproducing apparatus and instruments; parts and 
fitting for the aforesaid goods; compact discs; 
gramophone records; magnetic tapes for recording or 
reproducing sound or vision; videos; photographic 
transparencies and photographic films prepared for 
exhibition purposes; calculating machines; computer 
programmes, tapes and discs; telephones, telephone 
answering apparatus, telephone recorders, 
telephones incorporating facsimile machines; 
magnets; mobile phone strips; mobile phone covers; 
mobile phone pouches; bicycle helmets; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; sunglasses; 
spectacles; pre-recorded dvds; games software; 
downloadable software programmes; downloadable 
publications; computer games; visors; animated 
cartoons; holograms; magnets; sunshades; 
recordings of sound and/or images; computers; 
printers; batteries; computer peripherals; parts and 
fittings for the aforesaid goods; all included in class 9.

כרטיסים חכמים; כרטיסי טלפון; כרטיסים חכמים מוצפנים;
כרטיסים חכמים מקודדים; כרטיסי טלפון מוצפנים; כרטיסי

טלפון מקודדים; כרטיסים מוצפנים; כרטיסים מקודדים; מצלמות
וחלקים ומתאמים עבורם; פילם של מצלמות; מכשירים וכלי
הקלטת קול ושיכפול קול; חלקים ומתאמים למוצרים הנזכרים
לעיל; קומפקט דיסק; תקליט גרמופון; טייפ מגנטי להקלטה או
שיכפול קול או דמות; ווידיאו; שקופיות צילום וסרטי צילום
שמוכנים למטרות תערוכה; מכונות חישוב; תוכניות, טייפים

ודיסקים של מחשב; טלפונים, מכשירי מענה טלפוני, מקליטים
לטלפון, טלפונים משולבים עם מכונת פקסימיליה; מגנטים;

רצועות לטלפון נייד; כיסויים לטלפון נייד; פאוצ'ים לטלפון נייד;
קסדות לאופניים; חלקים ומתאמים לכול המוצרים הנזכרים
לעיל; משקפי שמש; משקפיים; DVDs שמוקלטים מראש;
תכנת משחקים; תוכניות תכנה שניתנות להורדה; פרסומים
שניתנים להורדה; משחקי מחשב; מצחיות; סרטים מצוירים
שעברו אנימציה; הולוגרמה; מגנטים; מצלים לשמש; הקלטות
של קול ו\או בבואות; מחשבים; מדפסות; סוללות; ציוד היקפי
של מחשב; חלקים ומתאמים לכול המוצרים הנזכרים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215878 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 20531/05/2010



Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ח סיון תש"ע - 20631/05/2010



Lighting apparatus and installations; luminaries; 
lamps; lampshades and lampshade holders; light 
diffusers; electric Christmas tree lights; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; apparatus and 
equipment for steam generating, cooking and 
refrigerating; apparatus for air and water 
purifications; hot water bottles; parts and fittings for 
the aforesaid goods; all included in class 11.

מכשירי והתקני תאורה; מאורים; מנורות; אהילים ומחזיקי
אהילים; מפזרי אור; נורות חשמליות לעץ חג המולד; חלקים
ומתאמים לכול הטובין הנזכרים לעיל; מכשירים וציוד ליצירת
קיטור, בישול וקירור; מכשירים לטיהור אויר ומים; בקבוקי מים
חמים; חלקים ומתאמים לכול הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים

כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215879 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 20731/05/2010



Cushion seats for cars; car accessories included in 
Class 12; car seat covers; car seat covers in the form 
of t-shirts; bicycle bells; sunshades; all included in 
class 12.

כיסאות כרית למכוניות; אביזרים למכונית הכלולים בסוג 12;
כיסויי כיסא למכונית; כיסויי כיסא למכונית בצורת חולצת טי;
פעמוני אופניים; מצלים לשמש; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215880 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 20831/05/2010



Watches and clocks; jewellery for personal wear and 
adornment; earrings; badges and bars for use 
therewith; key rings, and key chains; pins; pendants; 
jewellery charms; tie pins; cufflinks; time pieces; all 
included in class 14.

שעוני יד ושעוני קיר; תכשיטים וקישוטים ללבוש ועיטור אישי;
עגילים; תגים ומוטות לשימוש עימהם; מחזיקי מפתחות
ושרשראות למפתחות; סיכות; תליונים; קמעות תכשיטים;
סיכות לעניבה; חפתים; שעונים ; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215881 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 20931/05/2010



Printed matter; newspapers, periodical publications; 
books; photographs; programme binders; stationery; 
instructional and teaching materials; birthday cards; 
postcards, notepads, photograph albums; address 
books; jotters, pens, pencils, erasers, pencil 
sharpeners, rulers, book markers; posters; cheque 
book holders; pennants of paper; calendars, gift 
bags, gift wrap, pen cases, envelopes, labels, 
blackboards, height charts, carrier bags; prints; 
pictures; poster magazines; book markers; diaries; 
pads of paper; all included in class 16.

דברי דפוס; עיתונים, כתבי עת; ספרים; פוטוגרפים; כורכי
תכניות; כלי כתיבה; חומרי הדרכה והוראה; כרטיסי ברכה ליום
הולדת; גלויות, פנקסים, אלבומי תמונות; ספרי כתובות; פנקס
רשימות, עטים, עפרונות, מחקים, מחדדים, סרגלים, סימניות;
פוסטרים; מחזיקי פנקסי צ'קים; תליונים מנייר; לוחות שנה,

שקיות מתנה, אריזת מתנה, נרתיקים לעטים, מעטפות, תוויות,
לוחות, תרשימי גובה, תיקי נשיאה; הדפסות; תמונות; מגזינים
לפוסטרים; סימניות; יומנים; פדים של נייר; הנכללים כולם בסוג

.16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215882 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 21031/05/2010



Articles included in Class 18 made of leather or 
imitation leather; travelling bags; backpacks (for 
climbers), umbrellas, duffel bags, bootbags, holdalls; 
wallets; bags; belts; purses; credit card holders; 
luggage; coin cases; lacing bags; all included in class 
18.

פריטים הכלולים בסוג 18 שעשויים מעור או חיקוי עור; תיקי
טיולים; תרמילי גב (למטפסים), מטריות, צ'ימידנים, תיקי
נעליים, תרמילים; ארנקים; תיקים; חגורות; ארנקי נשים;

מחזיקי כרטיסי אשראי; מטענים; נרתיקי מטבעות; תיקי שרוך;
הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215883 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 21131/05/2010



Key rings; locks; plaques; picture frames; mirrors; 
headboards being furniture; statuettes; figurines and 
model stadia made of plastics materials; furniture; 
bean bags; pillows; key chains not of metal; sleeping 
bags; boxes; storage boxes; all included in class 20.

מחזיקי מפתחות; מנעולים; לוחות; מסגרות לתמונות; מראות;
לוחות ראש שהם ריהוט; פסלים; פסלונים ודגמי אצטדיון

שעשויים מחומרי פלסטיק; ריהוט; פופים; כריות; שרשראות
מפתחות שאינם ממתכת; שקי שינה; ארגזים; ארגזי אחסון;

הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215884 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 21231/05/2010



Domestic utensils and containers; chinaware; 
glassware; porcelain and earthenware; combs; 
sponges (not for surgical use); glasses; half pint 
glasses; pint glasses; tall glasses; mugs; whisky 
glasses; wine glasses; champagne flutes; tumblers; 
whisky tumblers; brushes; moneyboxes; 
toothbrushes; bins; cups; moneyboxes not of metal; 
lunch boxes; all included in class 21.

כלים ומיכלים ביתיים; כלי חרסינה; כלי זכוכית; פורצלן וכלי
חרס; מסרקים; ספוגים (שאינם לשימוש כירורגי); כוסות

זכוכית; כוסות חצי פיינט; כוסות פיינט; כוסות גבוהות; ספלים;
כוסות לוויסקי; כוסות ליין; כוסות דקיקות לשמפניה; כוסות
לשתייה; כוסות לשתיית וויסקי; מברשות; תיבות לכסף;

מברשות שיניים; פחים; כוסות; תיבות לכסף שאינם עשויות
ממתכת; תיקי אוכל; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215885 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 21331/05/2010



Textile articles included in Class 24 : curtains; towels; 
banners; flags; beach towels; valances; duvet covers, 
household textile articles; bath towels; pennants of 
textile material; all included in class 24.

פריטי טקסטיל הנכללים בסוג 24 : וילונות; מגבות; באנרים;
דגלים; מגבות לחוף; וילונות קצרים; שמיכות פוך, פריטי
טקסטיל למשק הבית; מגבות אמבטיה; תליונים מחומרי

טקסטיל; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215886 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 21431/05/2010



Articles of outer clothing; articles of sports clothing; 
footwear being articles of clothing; and headgear (for 
wear); shirts; shorts; T-shirts; socks; 
sweatshirts/sweaters; caps (headgear); hats; 
scarves; jackets; dressing gowns; pyjamas; slippers; 
boxer shorts; baby boots; bibs; romper suits; baby 
sleepsuits; dungarees; braces; wristbands; tracksuits; 
ties; casualwear; swimwear and beachwear; bath 
robes; lingerie and hosiery; belts; nightwear; 
underwear; all included in class 25.

פריטי לבוש חיצוני; פריטי לבוש ספורט; הנעלה כפריטי ביגוד;
וכיסויי ראש (ללבוש); חולצות; מכנסיים קצרים; חולצות טי;

גרביים; סווצ'רט\סוודר; כומתה (כיסויי ראש); כובעים; צעיפים;
ז'קטים; חלוקים; פיג'מות; נעלי בית; תחתוני בוקסר; מגפי
תינוקות; סינורים; אוברול לתינוקות; לבוש לשינה לתינוקות;
סרבלים; כתפיות; רצועות יד; חליפת טריינינג; עניבות; לבוש
יומיומי; בגדי ים ובגדי חוף; חלוקי אמבטיה; הלבשה תחתונה
וגרביים ולבנים; חגורות; בגדי שינה; לבנים; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215887 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 21531/05/2010



Floor coverings; wall hangings; wallpaper and 
borders; all included in class 27.

כיסויי רצפה; מתלים לקיר; טפטים ומסגרות; הנכללים כולם
בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215888 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 21631/05/2010



Games; toys, party novelty hats, shinguards, gloves 
(games), balloons, sporting articles (other than 
clothing), and play balls; footballs; teddy bears; 
ordinary playing cards; playthings; goal keeper 
gloves; balls; toy scooters; all included in class 28.

משחקים; צעצועים, כובעי מסיבה מיוחדים, מגני-שוקיים,
כפפות (משחקים) בלונים, פריטי ספורט (אחרים מלבוש),
וכדורי משחקים; כדור רגל; דובוני צעצוע; קלפים רגילים

למשחק; דברי משחק; כפפות לשוער; כדורים; קורקינט צעצוע;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED

Address: Fulham Road  , London, United Kingdom

Identification No.: 69629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CHELSEA, and the 
combination FOOTBALL CLUB separately, but in the 
combination of the mark.

CHELSEA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף המילים FOOTBALL CLUB בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215889 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 21731/05/2010



Class: 25 סוג: 25

Germany , 29/04/2008 גרמניה , 29/04/2008

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

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

Footwear and parts therefor, including sports 
footwear and casual footwear, in particular sports 
shoes and casual shoes, comfortable shoes, health 
shoes, work shoes; boots, low shoes, shoes, 
sandals, children's sandals, gymnastic sandals, open
-toed sandals, backless slippers, slippers, sandals 
with heel straps and clogs, including such goods with 
anatomically shaped deep footbeds; foot pads and 
shoe inserts, inserts to protect the pressure-sensitive 
points of the foot, fitted parts, heel cups, wedges, 
pads, insoles, heels, soles, parts of shoe bottoms, 
footbeds and shaped soles and parts therefor, 
including shaped soles and footbeds in the form of 
solid plastic inserts with footbeds or anatomically 
shaped deep footbeds, in particular of natural cork, 
thermal cork, plastic, latex or foamed plastic 
materials, including of elastic compounds of cork-
latex or plastic-cork mixtures; parts for shoe uppers, 
clothing, including for sport and leisure purposes; 
headgear; all goods included in class 25.

הנעלה וחלקים מזה כולל הנעלת ספורט והנעלה יומיומית,
במיוחד נעלי ספורט ונעליים לנעילה יומיומית, נעלי נוחות נעלי
בריאות, נעלי עבודה; מגפיים נעליים נמוכות, נעליים, סנדלים,
סנדלי ילדים, סנדלי התעמלות, סנדלים חושפי אצבעות, נעלי
בית ללא תמיכה אחורית, נעלי בית, סנדלים עם עקב רצועות

וקבקב, כולל טובין דומים עם כריות כפות רגל עמוקות
המעוצבות אוטומטית; רפידות כף רגל ותוספות לנעליים;
תוספות להגנה בפני לחץ על נקודות רגישות של כף הרגל,

חלקים תואמים, גביעי עקב, תריז,  רפידות, מדרסים, עקבים,
סוליות, חלקי כפתורי נעל, כריות כפות רגל וסוליות מעוצבות
לחלקים עבורם, כולל סוליות מעוצבות וכריות כף רגל בצורה
של תוספות מפלסטיק יציב עם כריות כף רגל או כריות כף רגל

מעוצבות אוטומטית, במיוחד משעם טבעי, שעם תרמי,
פלסטיק, לטקס או חומרי פלסטיק מוקצפים, כולל תערובות של
מרכיבי  שעם מלטקס או שעם מפלסטיק ; חלקים עבור נעל
עליונה, ביגוד, כולל עבור מטרות ספורט ופנאי; כיסויי ראש;כל

הסחורות נכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALPRO GmbH

Address: Vettelschoss, Germany

Identification No.: 60658

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ALPRO

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215896 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 21831/05/2010



All goods included in class 14. כל הסחורות הנכללות בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

SILVER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
JEWELRY, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215925 מספר סימן

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 21931/05/2010



Retail and wholesale services, retail store services, 
retail sale services including via global computer 
networks, all in connection with jewelry and watches; 
all included in class 35.

שירותים קמעונאים וסיטונאים, שירותי חנויות קמעונאיות,
שירותי מכירה קמעונאית לרבות באמצעות רשתות מחשב

גלובליות, כולם ביחס לתכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

SILVER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
JEWELRY, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215926 מספר סימן

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 22031/05/2010



Retail and wholesale services, retail store services, 
retail sale services including via global computer 
networks, all in connection with jewelry and watches; 
all included in class 35.

שירותים קמעונאים וסיטונאים, שירותי חנויות קמעונאיות,
שירותי מכירה קמעונאית לרבות באמצעות רשתות מחשב

גלובליות, כולם ביחס לתכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Trade Mark No. 215928 מספר סימן

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 22131/05/2010



Coffee and coffee substitutes; all included in class 
30.

קפה ותחליפי קפה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: U.N. ESPRESSO BAR INVESTMENT 1998 LTD. שם: יו.אן. אספרסו בר השקעות 1998 בע"מ

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

Identification No.: 512681610מספר זיהוי: 512681610

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Shemer & Co., Adv.

Address: 3 Daniel Frish St.  , Tel Aviv, 64731, Israel

שם: אריאל שמר ושות', עו"ד

כתובת : רח' דניאל פריש 3  , תל אביב, 64731, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words espresso bar bistro 
separately, but in the combination of the mark.

espresso רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
bar bistro בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215962 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 22231/05/2010



Services providing food and beverages, coffee 
shops, restaurants, bars, etc.; all included in class 
43.

שירותים להספקת מזון ומשקה, בתי קפה מסעדות, בארים
וכד'; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: U.N. ESPRESSO BAR INVESTMENT 1998 LTD. שם: יו.אן. אספרסו בר השקעות 1998 בע"מ

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

Identification No.: 512681610מספר זיהוי: 512681610

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Shemer & Co., Adv.

Address: 3 Daniel Frish St.  , Tel Aviv, 64731, Israel

שם: אריאל שמר ושות', עו"ד

כתובת : רח' דניאל פריש 3  , תל אביב, 64731, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words espresso bar bistro 
separately, but in the combination of the mark.

espresso רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
bar bistro בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215963 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 22331/05/2010



Hand appliances and hand instruments for depilation, 
hand instruments and appliances for skin care; 
electric defoliation appliances and instruments, 
electric apparatuses and appliances for skin care; 
shaving cases; hair-removing tweezers; beard 
clippers; hair clippers for personal use, electric and 
non-electric; all included in class 8.

כלים ידניים ומכשירים ידניים עבור הוצאת שיער, מכשירים
וכלים ידניים עבור טיפוח ושמירת העור; כלים ומכשירים
חשמליים להוצאת שיער, התקנים וכלים חשמליים לטיפוח
ושמירת העור; נרתיקי גילוח, מקלטים להסרת שיער; התקני
גזיזת זקן; התקני גזיזת שיער, חשמליים ושאינם חשמליים,

לשימוש אישי; כולם כלולים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: YPERION TECHNOLOGY

Address: Paris, France

Identification No.: 67879

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 8 סוג: 8

France , 30/05/2008 צרפת , 30/05/2008

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

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

SERENITY

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215989 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 22431/05/2010



Coffee, tea, chocolate, candies, cookies, pastry and 
confectionery products; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, שוקולד, סוכריות, עוגיות, דברי מאפה ודברי
מתיקה; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TIRMA, S.A.

Address: Las Palmas De Gran Canarias, Spain

Identification No.: 17317

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

TIRMATRANS

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215990 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 22531/05/2010



Flour and preparations made from cereals, bread, 
bakeries, pastry, biscuits, ready-made bakes, 
croissants and yeast; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, מאפים, דברי מאפה,
ביסקוויטים מאפים להכנה מיידית, קרואסונים, פשטידיות

ושמרים; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

,BAKE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
STICKS ו-SALT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216058 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 22631/05/2010



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

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

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

אם הנוסח 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 the words JAZZ and BAND 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במלים JAZZ ו
-BAND בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRESERVATION HALL JAZZ BAND

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216060 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 22731/05/2010



Entertainment services, namely, the rendition of jazz 
music by an instrumental group; all included in class 
41.

שירותי בידור, דהיינו ביצוע של מוסיקת ג'אז על ידי להקה
אינסטורומנטאלית; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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 JAZZ  BAND and HALL 
separately, but in the combination of the mark.

JAZZ רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במלים
BAND ו-HALL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRESERVATION HALL JAZZ BAND

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216061 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 22831/05/2010



Entertainment services, namely, the rendition of jazz 
music by an instrumental group; all included in class 
41.

שירותי בידור, דהיינו ביצוע של מוסיקת ג'אז על ידי להקה
אינסטורומנטאלית; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216063 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 22931/05/2010



Business organisation and management consulting; 
consulting in commercial transactions; business 
management services; business management; 
business management and organization consultancy, 
book-keeping services, assistance in companies, 
associations, trade union or groups creation, 
consulting for businesses in connection with the 
development of new services; business 
investigations; statistical information and 
publications, market research, market analysis; 
company analysis and evaluation; economic 
forecasting services; company share purchase and 
sale contract brokerage; professional and 
organisational business consulting regarding the 
conclusion of such contracts, regarding the 
acquisition and sale of assets of all kinds, in 
particular of company shareholdings; recording of 
data, in particular of stock exchange, economic, 
financial and company data in data banks which are 
available electronically; compilation, processing, 
systematisation and administration of data in data 
banks; providing commercial information via global 
computer networks; advertising; marketing; 
personnel recruitment; personnel management 
consultancy; all included in class 35.

ארגון עסקים ויעוץ לניהול; יעוץ בעסקות מסחריות; שירותי
ניהול עסקים; ניהול עסקים; ניהול עסקים ויעוץ לארגון, שירותי
ניהול ספרים, סיוע בחברות, אגודות, יצירת איגוד מקצועי או

קבוצות, יעוץ לעסקים בהקשר לפיתוח שירותים חדשים; חקירת
עסקים; מידע והוצאות לאור סטטיסטיים, מחקר השוק, אנליזת
השוק; אנליזה והערכת חברות; שירותי תחזיות כלכליות; תיווך
רכישת מניות לחברות וחוזי מכירה; יעוץ עסקי מקצועי וארגוני
עסקים בנוגע לסיום של החוזים, בנוגע לקנייה ומכירה של כול
מיני נכסים, בייחוד של אחזקת מניות של חברות; הקלטת
נתונים, בייחוד נתונים של הבורסה, אקונומיים, פיננסים ושל

חברות בבנקים של נתונים שזמינים באופן אלקטרוני;
קומפילציה, עיבוד, שווט, ואדמיניסטרציה של נתונים בבנקים

של נתונים; אספקת מידע מסחרי דרך רשתות מחשב גלובליות;
פרסום; שיווק; גיוס עובדים; יעוץ לניהול עובדים; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216076 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 23031/05/2010



Owners

Name: MILK CAPITAL

Address: 64 Rue Taitbout  , Paris, 75009, France

Identification No.: 69676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ח סיון תש"ע - 23131/05/2010



Banking; financial operations; financial analyses and 
for securities; asset management including 
development of individual concepts for investment in 
total assets; capital investment; financing services; 
hire-purchase financing; financial sponsorship; 
monetary affairs; financial feasibility studies; 
warranties; issuance and discounting of drafts and 
cheques; buying and selling of securities, currencies, 
foreign bank-notes, precious metals and business in 
connection with aforementioned services; issues of 
shares, bonds and other securities and participating 
in such issues; stock exchange dealing for one's own 
account and for third parties; intermediary services 
and services for managing securities, interests in 
capital, assets, insurance, equity funds and company 
shareholdings; coupon collection; trust management; 
listing on a stock exchange on behalf of third parties; 
deposit of valuables; brokerage on options and 
exchange operations; brokerage and financial 
transacting of company purchases and sales; 
payment services and services as a custodian bank 
for investment funds; financial clearing operations 
(exchange); stock exchange brokerage; debt 
recovery agencies; financial consulting; financial 
information; providing financial information over 
computer networks; services of a broker; financial 
evaluations; company liquidation services (financial 
affairs); appraisal of jewellery, of works of art and 
antiques; financial administration of provident funds; 
real estate affairs; mortgage procurement; real estate 
valuations; insurance; rental of safes; tax consulting; 
financial consulting in inheritance matters, 
executorship and liquidation of inheritances (financial 
affairs); consulting services for all the services 
mentioned above; all included in class 36.

בנקאות; פעולות פיננסיות; אנליזה פיננסית ולבטחונות; ניהול
נכסים כולל פיתוח של מושבים אינדיבידואליים להשקעה
בנכסים טוטלים; השקעות הון; שירותים פיננסים; רכישה
פיננסית בשכירות; חסות פיננסית; עסקים כספיים; לימודי

ישימות פיננסית; אחריות; הנפקה והנחה של ממשכים בנקאיים
וצ'קים; שירותי קניה ומכירה של ביטחונות, מטבעות, שטר
בנקאי זר, מתכות יקרות ועסקים בנוגע לנזכר לעיל; הנפקת

מניות, איגרות חוב ובטחונות אחרים והשתתפות בהנפקות אלו;
עסקות בורס לחשבון עצמי ולצד שלישי; שירותי מתווך ושירותי
ניהול ביטחונות, ריבית בהון, נכסים, ביטוח, קרנות הון ואחזקת
מניות של חברות; איסוף קופונים; ניהול קרנות; רישום בבורסה
על שם של צד השלישי; הפקדה של דברי ערך; דמי תווך של
אופציות ופעולות המרה; שירותי תשלום ושירותים כבנק

אפוטרופוס להשקעת קרנות; מבצעים סילוק פיננסי (המרה);
דמי תווך בורסה; סוכנויות היפרעות חובות; יעוץ פיננסי;
אספקת מידע פיננסי דרך רשתות מחשב; שירותי ברוקר;
הערכה פיננסית; שירותי חיסול חברות (עסקים פיננסיים);
אומדן של תכשיטי, של עבודות של אומנות ואנטיקות;

אדמינסטרציה פיננסית של קופות גמל; עסקי נכסי דלא ניידי;
השגת משכנתא; שומת נכסי דלא ניידי; ביטוח; השכרת כספות;
יעוץ מס; יעוץ פיננסי בנושאי ירושה, אפטרופסות וחיסול של
ירושה (עסקים פיננסים); שירותי יעוץ לכל השירותים הנזכרים

לעיל; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216077 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 23231/05/2010



Owners

Name: MILK CAPITAL

Address: 64 Rue Taitbout  , Paris, 75009, France

Identification No.: 69676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ח סיון תש"ע - 23331/05/2010



Sputtering targets and electrodes for use in 
sputtering process of depositing a thin layer of metal, 
metal alloy, metal oxide, metal nitride or metal silicide 
on substrates; Electrodes; Semiconductors; all 
included in class 9.

מטרות התזה ואלקטרודות לשימוש בתהליך התזה של ציפוי
בשכבה דקה של מתכת, סגסוגת מתכת, תחמוצת מתכת,
מתכת חנקנית או מתכת סיליקונית על מצע; אלקטרודות;

מוליכים למחצה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216096 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 23431/05/2010



Apparel including pants, shirts, undergarments, 
vests, jackets and coats, neckwear (ties); all included 
in class 25.

לבוש הכולל מכנסיים, חולצות, לבנים, אפודות, ג'קטים
ומעילים, לבוש לצואר (עניבות); הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rob, Inc.

Address: Bell Gardens, California, U.S.A.

Identification No.: 69685

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216104 מספר סימן

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 23531/05/2010



Toothbrushes; all included in class 21. מברשות שיניים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REACH FLOSS CLEAN

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216118 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 23631/05/2010



Advertising and promotion services; all the aforesaid 
services also provided online from a computer 
database or the internet; retail services in connection 
with the sale of clothes, headgear, shoes, bags, 
leather goods, jewellery, watches and sunglasses; 
the bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely 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 of 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; precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; jewelley, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments; watches, watch bands, watch straps, 
watch cases; and parts and accessories relating 
thereto; 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; 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, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods from a retailstore, a general 
merchandise catalogue by mail order, telephone, or 
other means of telecommunication, or from a general 
merchandise internet website; the provision of advice 
and information to customers and potential 
customers at point of sale; advice and information in 
relation to the selection of all aforesaid goods; all 
included in class 35.

שירותי פרסום קידום מכירות; כל השירותים שלעיל מסופקים
גם און ליין ממחשב בסיס נתונים או מהאינטרנט; שירותי
קמעונאות בקשר למכירת בגדים, כובעים, נעלים, תיקים,
סחורות מעור, תכשיטים, שעונים ומשקפי שמש; איחוד של

מגוון סחורות, בייחוד, מתקן ומכשירים אופטיים; משקפי שמש,
משקפי מגן לספורט, משקפיים, מארז, רצועה ושרשרת

למשקפי שמש; משקפיים ומשקפי מגן לספורט; תיקים למחשב
נישא; מתקן ומכשירים מדעיים, ניווט ימי, סוקרים, מצלמים,
קולנועיים, אופטיים, שוקלים, מודדים, מאותתים, בודקים

(משגיחים) ומלמדים; מתקן ומכשירים לעריכה, החלפה, לשינוי,
לצבירה, לוויסות או שליטה בחשמל; מתקן להקלטה, שידור או
שעתוק של קול של תמונה; דיסק מקליט נישא למידע מגנטי;
מכונות מכירה אוטומטיות ומכונות למתקן המופעל במטבע;
קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד ומחשבים לעיבוד מידע;
חומרת מחשב; תוכנת מחשב; מתכות יקרות והסגסוגת שלהם
וסחורות במתכות יקרות או מצופות, שאינן כלולות, עם זאת,
במחלקות אחרות; תכשיטים, אבנים יקרות; מכשירים של

אורלוגין ושל מדידת זמן; שעונים, רצועות לשעון, סרט לשעון,
מארז לשעון; חלקים ואביזרים הקשורים לזה; תיקים, תיקי יד,
תיקי כתף, תיקי קוסמטיקה, קיטבג, תרמילי גב, תיקי ספורט,
תיקי חוף, תיקי מתנדנדים, תיקי מותן, תיקי טיולים, מטען,
ארנקים, ארנקים לנשים, מטריות, שמשיות; עור וחיקוי עור

וסחורות העשויות מחומרים אלו; בגדים, הנעלה, כובעים;  ביגוד
נוח, מיזע עם כובע, ג'ינס, חולצות טי מודפסות, ז'קטים
מרופדים ולא מרופדים, חולצות שרוול קצר ושרוול ארוך,

מכנסיים קצרים רפויים, חולצות טי רקומות עם שרוול ארוך,
מיזעים מודפסים ורקומים, מכנסיים, אפודות פליז, גרביים,
חצאיות, מכנסיים קצרים, צעיפים, כפפות, הלבשה תחתונה,
מתן אפשרות ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלו
מחנויות קמעונאיות, קטלוג סחורות כללי באמצעות הזמנה
בדואר, בטלפון, או באמצעי תקשורת אחרים, או מאתר

אינטרנט של סחורות כלליות; הספקת ייעוץ ומידע ללקוחות
ולקוחות פוטנציאלים בנקודת המכירה; ייעוץ ומידע ביחס
לבחירה של הסחורות האמורות לעיל; הכל כלול בסוג  35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

SUPERDRYSTORE

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216192 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 23731/05/2010



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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Class: 35 סוג: 35

European Community Trade Mark , 03/09/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 03/09/2008

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

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

י"ח סיון תש"ע - 23831/05/2010



Cultures of microorganisms, not for medical and 
veterinary purposes, for the industrial manufacture of 
foodstuffs and beverages; all included in class 1.

תרביות של מיקרואורגניזמים, שאינן למטרות רפואיות
ווטרינריות לייצור תעשייתי של מזון ומשקאות; הנכללים כולם

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Danisco A/S

Address: Langebrogade1, P.O.B. 17, Copenhagen K, DK
-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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HOWARU

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216198 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 23931/05/2010



Retail department store servcies; all included in class 
35.

שירותי חנויות כלבו קמעונאיות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Dated 11/04/2006 (Section 16) מיום 11/04/2006 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3078961 ארה"ב מספר: 3078961

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Macy's Merchandising Group, Inc.

Address: 11 Penn Plaza  , New York, NY, 10001, U.S.A.

Identification No.: 49817

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד.12417, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 216226 מספר סימן

Application Date 10/10/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 24031/05/2010



Retail department store servcies; all included in class 
35.

שירותי חנויות כלבו קמעונאיות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Dated 27/07/1999 (Section 16) מיום 27/07/1999 (סעיף 16)

U.S.A. No. 2264880 ארה"ב מספר: 2264880

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Macy's Merchandising Group, Inc.

Address: 11 Penn Plaza  , New York, NY, 10001, U.S.A.

Identification No.: 49817

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד.12417, הרצליה, 46733, ישראל

MEDIUM BROWN BAG

Application Date 10/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216227 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 24131/05/2010



Retail department store servcies; all included in class 
35.

שירותי חנויות כלבו קמעונאיות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Dated 27/07/1999 (Section 16) מיום 27/07/1999 (סעיף 16)

U.S.A. No. 2264881 ארה"ב מספר: 2264881

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Macy's Merchandising Group, Inc.

Address: 11 Penn Plaza  , New York, NY, 10001, U.S.A.

Identification No.: 49817

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד.12417, הרצליה, 46733, ישראל

LITTLE BROWN BAG

Application Date 10/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216228 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 24231/05/2010



Footwear, stockings, silicon cushions and inner sole 
for the foot; all included in class 25.

דברי הנעלה, גרביים, כריות סיליקון ורפידות לכף הרגל;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Trade Mark No. 216244 מספר סימן

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 24331/05/2010



Preserved,dried and cooked vegetables and fruits; all 
inclued in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; הנכללים כולם
בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G. WILLIFOOD INTERNATIONAL LTD. שם: ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ

Address: 4 Nahal Harif St., P.O.B. 678, Yavne, 81106, 
Israel

כתובת : רח' נחל חריף 4, ת.ד.678, יבנה, 81106, ישראל

Identification No.: 520043209מספר זיהוי: 520043209

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תפארת, מסורת של כשרות
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תפארת,
מסורת של כשרות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216246 מספר סימן

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 24431/05/2010



Flour and products made of cereal; pastries and 
candies , ice cream, honey, liquid honey, yeast, 
baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condements), spices, ice; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים;
גלידות; דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ,
רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G. WILLIFOOD INTERNATIONAL LTD. שם: ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ

Address: 4 Nahal Harif St., P.O.B. 678, Yavne, 81106, 
Israel

כתובת : רח' נחל חריף 4, ת.ד.678, יבנה, 81106, ישראל

Identification No.: 520043209מספר זיהוי: 520043209

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תפארת, מסורת של כשרות
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תפארת,
מסורת של כשרות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216247 מספר סימן

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 24531/05/2010



Cosmetics; cosmetic sun protection preparations for 
tanning purposes; aftersun skin care preparations for 
cosmetic purposes, included in Class 3.

קוסמטיקה; תכשירי קוסמטיקה להגנה מפני השמש למטרות
שיזוף; תכשירים לטיפול בעור אחרי חשיפה לשמש למטרות

קוסמטיות, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination INVISIBLE 
PROTECTION and the word SUN separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף המילים
INVISIBLE PROTECTION ובמילה SUN בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

The mark is limited to the colours: dark blue, yellow, 
orange, turqoise and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כחול כהה, צהוב, כתום, טורקיז ולבן
הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216249 מספר סימן

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 24631/05/2010



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; 
motors other than for land vehicles; machine coupling 
and transmission components, except for land 
vehicles, and parts therefor and auxiliary power units 
for supplying electrical power to heat and power 
generators; 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 and centrifugal 
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; מנועים מלבד מנועים לכלי
רכב יבשתיים; מצמדים למכונות ורכיבי תמסורת, מלבד לכלי
רכב יבשתיים, חלקים עבורם ויחידות כוח עזר עבור אספקת
כוח חשמלי למחוללי חום וכוח; 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

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216261 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 24731/05/2010



Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

י"ח סיון תש"ע - 24831/05/2010



GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216262 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 24931/05/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 25031/05/2010



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

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
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distribution products and electrical voltage and 
overvoltage surge products, namely, arresters, 
busways; capacitors; lighting contactors; controllers 
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

אופטיות מבוססות לייזר להדמיה דיגיטלית; שקופיות מיקרו-
מערכים; כלי זכוכית למעבדה; בקבוקונים ומיקרו-בקבוקונים;
צלחות מיקרו-טיטר; תוכנות מחשב לניהול חדר ניתוחים של
בית חולים; תוכנות מחשב לניהול מידע לגבי טיפול קריטי;

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
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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 
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

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
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; התקן לחישת
זמן או מצב לאתחול ופקוח על התחדשות של מחזורי זרימה

לאחור עבור ציוד לטיפול במים; כורים ביולוגיים לתירבות תאים;
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; תוכנות מחשב לניהול נתונים בתחום טיפול במים
ובנייר; 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

י"ח סיון תש"ע - 25331/05/2010



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 
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; time or 
condition sensing apparatus for initiating and 
controlling regeneration or backwash cycles for water 
treatment equipment; bioreactors for culturing cells; 
portable analytical instruments; namely, a probe with 
a microprocessor based data conversion logger for

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; מכשירי מדידה חשמליים,

התקני הגנה חשמליים, מרכזיות, מכשירי מרכזיות, התקני חיוט
וציוד; הנכללים כולם בסוג 9.

י"ח סיון תש"ע - 25431/05/2010



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

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; computer software for data management in the 
water treatment and paper 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; electric measuring instruments, electric 
protective devices, switchboards, switchboard 
appliances, wiring devices, and supplies; all included 
in Class 9.

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; מכשירי מדידה חשמליים,

התקני הגנה חשמליים, מרכזיות, מכשירי מרכזיות, התקני חיוט
וציוד; הנכללים כולם בסוג 9.
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Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 25731/05/2010



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; 
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 impuritiesin 
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, electric lamps; 
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; control valves for 
water conditioning and water filtration equipment; 
fluid separation units, namely industrial fluid filters; 
recycling units, namely, fluid purification units; 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, 
industrial, and commercial 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

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; 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;
פנסים חשמליים; יחידות לסינון מים לשימוש ביתי, מסחרי

ותעשייתי; יחידות לטיהור מי שופכין; יחידות טיהור מים עבור
מי שתייה לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי; שסתומי בקרה
עבור ציוד לטיהור מים וסינון מים; יחידות להפרדת נוזלים,
שהם מסנני נוזלים תעשייתיים; יחידות מיחזור, שהן יחידות
לטיהור נוזל; 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; בקרים אלקטרוניים לטיפול במים
ובתהליכים, שהם התקן לשימוש בטיפול במערכות מים
מסחריות ותעשייתיות, מערכות מי דוודים, מערכות מים
לקירור, ומערכות מים סגורות, קביעת תכנית הטיפול

המתאימה, יישום הטיפול המבוקש ובקרת יעילות הטיפול;
בקרים אלקטרוניים לשימוש בעיבוד מידע בתחום טיפול במים;

הנכללים כולם בסוג 11.

י"ח סיון תש"ע - 25831/05/2010



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

treatment; electronic controllers used for processing 
information in the water treatment field; all 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

י"ח סיון תש"ע - 25931/05/2010



GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216271 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 26031/05/2010



Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 26131/05/2010



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 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; advisory services

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 מחשבים;

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; שירותי יעוץ

הקשורים לכל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 42.
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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

Services relating to wind and wind power, namely pro שירותים הקשורים לרוח ולכוח רוח, שהם שירותי יעוץ מקצועיי

י"ח סיון תש"ע - 26331/05/2010



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; medical system leasing; all included in Class 
44.

שירותי יעוץ הקשורים להדמיה רפואית ואבחונית; שירותי יעוץ
והתייעצות הקשורים לתכונות אבחוניות, מונעות ומרפאות של
מוצרי רוקחות; שירותי מידע רפואי; שירותים רפואיים, כולל
שירותים מקיפים בתחום הרפואי הקשורים לשיפור ותחזוקת
האיכות של הטיפול במטופל, אבחון וטיפול בכל בית החולים;
שירותי יעוץ בתחומי הרפואה וטיפול בריאותי; החכרת ציוד

רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

GE

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216272 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 26431/05/2010



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; 
motors other than for land vehicles; machine coupling 
and transmission components, except for land 
vehicles, and parts therefor and auxiliary power units 
for supplying electrical power to heat and power 
generators; 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 and centrifugal 
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; all 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; מנועים מלבד מנועים לכלי
רכב יבשתיים; מצמדים למכונות ורכיבי תמסורת, מלבד לכלי
רכב יבשתיים, חלקים עבורם ויחידות כוח עזר עבור אספקת
כוח חשמלי למחוללי חום וכוח; 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 כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 216289 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 26531/05/2010



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

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

י"ח סיון תש"ע - 26631/05/2010



Trade Mark No. 216290 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה
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Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 26831/05/2010



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

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
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distribution products and electrical voltage and 
overvoltage surge products, namely, arresters, 
busways; capacitors; lighting contactors; controllers 
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

אופטיות מבוססות לייזר להדמיה דיגיטלית; שקופיות מיקרו-
מערכים; כלי זכוכית למעבדה; בקבוקונים ומיקרו-בקבוקונים;
צלחות מיקרו-טיטר; תוכנות מחשב לניהול חדר ניתוחים של
בית חולים; תוכנות מחשב לניהול מידע לגבי טיפול קריטי;

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
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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 
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

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
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; התקן לחישת
זמן או מצב לאתחול ופקוח על התחדשות של מחזורי זרימה

לאחור עבור ציוד לטיפול במים; כורים ביולוגיים לתירבות תאים;
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; תוכנות מחשב לניהול נתונים בתחום טיפול במים
ובנייר; 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

י"ח סיון תש"ע - 27131/05/2010



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 
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; time or 
condition sensing apparatus for initiating and 
controlling regeneration or backwash cycles for water 
treatment equipment; bioreactors for culturing cells; 
portable analytical instruments; namely, a probe with 
a microprocessor based data conversion logger for

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; מכשירי מדידה חשמליים,

התקני הגנה חשמליים, מרכזיות, מכשירי מרכזיות, התקני חיוט
וציוד; הנכללים כולם בסוג 9.

י"ח סיון תש"ע - 27231/05/2010



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

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; computer software for data management in the 
water treatment and paper 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; electric measuring instruments, electric 
protective devices, switchboards, switchboard 
appliances, wiring devices, and supplies; all included 
in Class 9.

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; מכשירי מדידה חשמליים,

התקני הגנה חשמליים, מרכזיות, מכשירי מרכזיות, התקני חיוט
וציוד; הנכללים כולם בסוג 9.

י"ח סיון תש"ע - 27331/05/2010



Trade Mark No. 216292 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 27431/05/2010



Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 27531/05/2010



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; 
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 impuritiesin 
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, electric lamps; 
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; control valves for 
water conditioning and water filtration equipment; 
fluid separation units, namely industrial fluid filters; 
recycling units, namely, fluid purification units; 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, 
industrial, and commercial 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

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; 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;
פנסים חשמליים; יחידות לסינון מים לשימוש ביתי, מסחרי

ותעשייתי; יחידות לטיהור מי שופכין; יחידות טיהור מים עבור
מי שתייה לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי; שסתומי בקרה
עבור ציוד לטיהור מים וסינון מים; יחידות להפרדת נוזלים,
שהם מסנני נוזלים תעשייתיים; יחידות מיחזור, שהן יחידות
לטיהור נוזל; 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; בקרים אלקטרוניים לטיפול במים
ובתהליכים, שהם התקן לשימוש בטיפול במערכות מים
מסחריות ותעשייתיות, מערכות מי דוודים, מערכות מים
לקירור, ומערכות מים סגורות, קביעת תכנית הטיפול

המתאימה, יישום הטיפול המבוקש ובקרת יעילות הטיפול;
בקרים אלקטרוניים לשימוש בעיבוד מידע בתחום טיפול במים;

הנכללים כולם בסוג 11.
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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

treatment; electronic controllers used for processing 
information in the water treatment field; all 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

י"ח סיון תש"ע - 27731/05/2010



Class: 29 סוג: 29

European Community Trade Mark , 07/05/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 07/05/2008

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

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

Cocoa butter; dairy products; milk drinks with a pre-
dominant milk ratio, in particular flavoured and 
caffeinated mixed milk drinks; all included in class 29.

חמאת קקאו; מוצרי חלב; משקאות חלב בעלי אחוז חלב בולט,
במיוחד משקאות חלב בטעמים  ומהולי קפאין; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 42336

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

CHOCO 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

ChocO'shine

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216297 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 27831/05/2010



Class: 30 סוג: 30

European Community Trade Mark , 07/05/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 07/05/2008

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

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

Raw chocolate for use in industry or households; 
compound coating and glazing made of chocolate; 
compound coating and glazing made of chocolate for 
use in the manufacture of candies; industrial 
chocolate; chocolate syrup; chocolate based candy 
for retail sale and use in food manufacturing; liquid 
and solid chocolate intended for sale to the chocolate 
industry and not for direct human consumption; 
cocoa and cocoa powder, in particular instant 
powder, cocoa-based drinks in powder form; cocoa 
and chocolate drinks; chocolate and chocolate 
goods, in particular chocolate bars and chocolate 
tablets, including chocolate bars and tablets with a 
fruit filling or containing fructose; chocolate mixtures 
and chocolate coating; confectionery and pralines; 
waffles with a chocolate coating, in particular waffle 
biscuits and waffle pralines; chocolate coated 
dragees; chocolate desserts; chocolate, nut nougat 
creams being spreads; flavouring agents and 
seasonings for foodstuff, especially flavouring agents 
for beverages; all included in class 30.

שוקולד גולמי לשימוש תעשייתי או לשימוש משקי בית; תרכובת
ציפוי וזיגוג העשויים שוקולד; תרכובת ציפוי וזיגוג העשויים

שוקולד לשימוש בייצור של ממתקים; שוקולד תעשייתי; סירופ
שוקולד; ממתקים על בסיס שוקולד למכירה קמעונאית ולשימוש

בייצור מזון; שוקולד נוזלי ומוצק המיועד למכירה לתעשיית
השוקולד ולא לצריכה אנושית ישירה; קקאו ואבקת קקאו,

במיוחד אבקת אינסטנט, משקאות מבוססי קקאו בצורת אבקה;
משקאות קקאו ושוקולד; שוקולד וסחורות שוקולד, במיוחד
חטיפי שוקולד וטבלאות שוקולד הכוללים חטיפי שוקולד

וטבלאות עם מילוי פירות או המכילים פרוקטוזה; תערובות
שוקולד וציפוי שוקולד; ממתקים ופרלינים; ופלים בציפוי

שוקולד, במיוחד ביסקוויטים מוופלים ופרליני וופלים; דרז'ה
בציפוי שוקולד; קינוחי שוקולד; שוקולד, קרמים של אגוזים ונוגט
כממרחים; חומרים נותני טעם ותיבול לדברי מאכל, במיוחד

נותני טעם למשקאות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

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

,CHOCO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
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

ChocO'shine

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216302 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 27931/05/2010



Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 42336

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח סיון תש"ע - 28031/05/2010



Trade Mark No. 216306 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 28131/05/2010



Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 28231/05/2010



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 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; advisory services

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 מחשבים;

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; שירותי יעוץ

הקשורים לכל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 42.

י"ח סיון תש"ע - 28331/05/2010



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

Services relating to wind and wind power, namely pro שירותים הקשורים לרוח ולכוח רוח, שהם שירותי יעוץ מקצועיי

י"ח סיון תש"ע - 28431/05/2010



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; medical system leasing; all included in Class 
44.

שירותי יעוץ הקשורים להדמיה רפואית ואבחונית; שירותי יעוץ
והתייעצות הקשורים לתכונות אבחוניות, מונעות ומרפאות של
מוצרי רוקחות; שירותי מידע רפואי; שירותים רפואיים, כולל
שירותים מקיפים בתחום הרפואי הקשורים לשיפור ותחזוקת
האיכות של הטיפול במטופל, אבחון וטיפול בכל בית החולים;
שירותי יעוץ בתחומי הרפואה וטיפול בריאותי; החכרת ציוד

רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

Trade Mark No. 216307 מספר סימן

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 28531/05/2010



Class: 16 סוג: 16

Spain , 08/05/2008 ספרד , 08/05/2008

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

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

Collagen labels, collagen sheets, collagen containers 
or casings for enveloping foodstuffs; pleated collagen 
film reinforced with an external tubular net for 
enveloping foodstuffs; all included in class 16.

תוויות קולגן, יריעות קולגן, מיכלי או אריזות קולגן לעטיפת
דברי מזון; סרט בעל קפלים מקולגן המחוזק עם רשת צינורית
חיצונית עבור עטיפת דברי מזון; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VISCOFAN, S.A.

Address: Pamplona (Navarra), Spain

Identification No.: 66651

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COFFINET

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216329 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 28631/05/2010



Class: 18 סוג: 18

Spain , 08/05/2008 ספרד , 08/05/2008

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

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

Casings for meat and sausages (made from guts, 
cellulose or artificial materials); pleated collagen film 
reinforced with an external tubular net for making 
sausages; all included in class 18.

עטיפות לבשר ולנקניקיות (עשויות מקרביים, תאית או מחומרים
מלאכותיים); סרט קולגן מקופל המחוזק עם רשת צינורית

חיצונית להכנת נקניקיות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VISCOFAN, S.A.

Address: Pamplona (Navarra), Spain

Identification No.: 66651

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COFFINET

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216330 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 28731/05/2010



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; 
motors other than for land vehicles; machine coupling 
and transmission components, except for land 
vehicles, and parts therefor and auxiliary power units 
for supplying electrical power to heat and power 
generators; 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 and centrifugal 
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; all 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; מנועים מלבד מנועים לכלי
רכב יבשתיים; מצמדים למכונות ורכיבי תמסורת, מלבד לכלי
רכב יבשתיים, חלקים עבורם ויחידות כוח עזר עבור אספקת
כוח חשמלי למחוללי חום וכוח; 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 כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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
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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
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Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים
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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

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
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distribution products and electrical voltage and 
overvoltage surge products, namely, arresters, 
busways; capacitors; lighting contactors; controllers 
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

אופטיות מבוססות לייזר להדמיה דיגיטלית; שקופיות מיקרו-
מערכים; כלי זכוכית למעבדה; בקבוקונים ומיקרו-בקבוקונים;
צלחות מיקרו-טיטר; תוכנות מחשב לניהול חדר ניתוחים של
בית חולים; תוכנות מחשב לניהול מידע לגבי טיפול קריטי;

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
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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 
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

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
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; התקן לחישת
זמן או מצב לאתחול ופקוח על התחדשות של מחזורי זרימה

לאחור עבור ציוד לטיפול במים; כורים ביולוגיים לתירבות תאים;
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; תוכנות מחשב לניהול נתונים בתחום טיפול במים
ובנייר; 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
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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 
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; time or 
condition sensing apparatus for initiating and 
controlling regeneration or backwash cycles for water 
treatment equipment; bioreactors for culturing cells; 
portable analytical instruments; namely, a probe with 
a microprocessor based data conversion logger for

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; מכשירי מדידה חשמליים,

התקני הגנה חשמליים, מרכזיות, מכשירי מרכזיות, התקני חיוט
וציוד; הנכללים כולם בסוג 9.
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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

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; computer software for data management in the 
water treatment and paper 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; electric measuring instruments, electric 
protective devices, switchboards, switchboard 
appliances, wiring devices, and supplies; all included 
in Class 9.

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; מכשירי מדידה חשמליים,

התקני הגנה חשמליים, מרכזיות, מכשירי מרכזיות, התקני חיוט
וציוד; הנכללים כולם בסוג 9.
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IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216337 מספר סימן
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Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים
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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; 
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 impuritiesin 
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, electric lamps; 
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; control valves for 
water conditioning and water filtration equipment; 
fluid separation units, namely industrial fluid filters; 
recycling units, namely, fluid purification units; 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, 
industrial, and commercial 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

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; 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;
פנסים חשמליים; יחידות לסינון מים לשימוש ביתי, מסחרי

ותעשייתי; יחידות לטיהור מי שופכין; יחידות טיהור מים עבור
מי שתייה לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי; שסתומי בקרה
עבור ציוד לטיהור מים וסינון מים; יחידות להפרדת נוזלים,
שהם מסנני נוזלים תעשייתיים; יחידות מיחזור, שהן יחידות
לטיהור נוזל; 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; בקרים אלקטרוניים לטיפול במים
ובתהליכים, שהם התקן לשימוש בטיפול במערכות מים
מסחריות ותעשייתיות, מערכות מי דוודים, מערכות מים
לקירור, ומערכות מים סגורות, קביעת תכנית הטיפול

המתאימה, יישום הטיפול המבוקש ובקרת יעילות הטיפול;
בקרים אלקטרוניים לשימוש בעיבוד מידע בתחום טיפול במים;

הנכללים כולם בסוג 11.

י"ח סיון תש"ע - 29931/05/2010



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

treatment; electronic controllers used for processing 
information in the water treatment field; all 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

י"ח סיון תש"ע - 30031/05/2010



IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216346 מספר סימן
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Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 30231/05/2010



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 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; advisory services

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 מחשבים;

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; שירותי יעוץ

הקשורים לכל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 42.
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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

Services relating to wind and wind power, namely pro שירותים הקשורים לרוח ולכוח רוח, שהם שירותי יעוץ מקצועיי

י"ח סיון תש"ע - 30431/05/2010



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; medical system leasing; all included in Class 
44.

שירותי יעוץ הקשורים להדמיה רפואית ואבחונית; שירותי יעוץ
והתייעצות הקשורים לתכונות אבחוניות, מונעות ומרפאות של
מוצרי רוקחות; שירותי מידע רפואי; שירותים רפואיים, כולל
שירותים מקיפים בתחום הרפואי הקשורים לשיפור ותחזוקת
האיכות של הטיפול במטופל, אבחון וטיפול בכל בית החולים;
שירותי יעוץ בתחומי הרפואה וטיפול בריאותי; החכרת ציוד

רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216347 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 30531/05/2010



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

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קלה, כלה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216377 מספר סימן

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 30631/05/2010



Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparatins for making beverages; 
all included inc lass 32.

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

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Trade Mark No. 216407 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 30731/05/2010



Alcoholic beverages; all included in clas 33. משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Trade Mark No. 216408 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 30831/05/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216410 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 30931/05/2010



Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparatins for making beverages; 
all included inc lass 32.

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

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216411 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 31031/05/2010



Alcoholic beverages; all included in clas 33. משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216412 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 31131/05/2010



Real estate affairs; all inlcuded in class 36. עסקי נכסי דלא נייד; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216413 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 31231/05/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216414 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 31331/05/2010



Cosmetics, perfumes, soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, בשמים, סבונים, תרחיצים לשיער, שמנים
אתריים, מוצרי אמבט, מוצרי רחצה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DANYA COSMETICS LTD. שם: דניה קוסמטיקס בע"מ

Address: 16 Hakadar Street, Industrial Area, Natanya, 
Israel

כתובת : רחוב הכדר 16, אזור התעשיה, נתניה, ישראל

Identification No.: 511068405מספר זיהוי: 511068405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zur-Fishman & Co.,  Advs.

Address: 7 Menachem Begin, Ramat Gan, 52521, Gibor 
Sport Tower, Israel

שם: צור-פישמן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 7, רמת גן, 52521, בית גיבור ספורט,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216415 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 31431/05/2010



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all goods included in 
class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהם וטובין ממתכות יקרות או מצופים
בזה, אשר אינם כלולים בסוגים אחרים תכשיטים, אבנים יקרות;
מכשירים של אורלוגין וכרונומטרייה; כל הסחורות נכללות בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216433 מספר סימן

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 31531/05/2010



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

עור וחיקויים של עור, וטובין עשויים מחומרים אלה ואשר אינם
כלולים בסוגים אחרים; עורות מחיות, עורות; מזוודות ותיקי
נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות

ואוכפים; כל הסחורות נכללות בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216434 מספר סימן

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 31631/05/2010



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

ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; כל הסחורות נכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216435 מספר סימן

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 31731/05/2010



Retail services in respect of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
precious metals and their alloys, goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, 
leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitations thereof, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks; clothing, footwear and headgear; all 
services included in class 35.

שירותי קמעונאות בנוגע לסבונים, תמרוקים, שמנים חיוניים,
קוסמטיקה, תרחיצי שיער, משחת שיניים, מתכות יקרות

וסגסוגותיהם, טובין ממתכות יקרות או מצופים בזה, תכשיטים,
אבנים יקרות,מכשירים של אורלוגין וכרונומטרייה, עור וחיקויים
של עור, טובין עשויים מעור וחיקויים מזה, עורות מחיות; עורות,
מזוודות ותיקי נסיעה, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; ביגוד,

הנעלה וכיסויי ראש; כל השירותים הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H&M Hennes & Mauritz AB

Address: Stockholm, 10638, Sweden

Identification No.: 64024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216436 מספר סימן

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 31831/05/2010



Apparatus or a series of apparatuses for transferring 
ECG transmissions via communication means, 
including service(s) within the framework of which 
such apparatus(es) shall be utilized; all included in 
class 10.

מכשיר או סדרת מכשירים להעברת שידורי א.ק.ג. באמצעות
תקשורת, לרבות שירות(ים) במסגרתו(ם) יעשה שימוש

במכשיר(ים) אלו; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 511149874מספר זיהוי: 511149874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CardioR

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216442 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 31931/05/2010



Apparatus or a series of apparatuses for transferring 
ECG transmissions via communication means, 
including service(s) within the framework of which 
such apparatus(es) shall be utilized; all included in 
class 10.

מכשיר או סדרת מכשירים להעברת שידורי א.ק.ג. באמצעות
תקשורת, לרבות שירות(ים) במסגרתו(ם) יעשה שימוש

במכשיר(ים) אלו; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 511149874מספר זיהוי: 511149874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

קרדיואר

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216443 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 32031/05/2010



Apparatus or a series of apparatuses for transferring 
ECG transmissions via communication means, 
including service(s) within the framework of which 
such apparatus(es) shall be utilized; all included in 
class 10.

מכשיר או סדרת מכשירים להעברת שידורי א.ק.ג. באמצעות
תקשורת, לרבות שירות(ים) במסגרתו(ם) יעשה שימוש

במכשיר(ים) אלו; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 511149874מספר זיהוי: 511149874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

CARDIOCARE

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216444 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 32131/05/2010



Apparatus or a series of apparatuses for transferring 
ECG transmissions via communication means, 
including service(s) within the framework of which 
such apparatus(es) shall be utilized; all included in 
class 10.

מכשיר או סדרת מכשירים להעברת שידורי א.ק.ג. באמצעות
תקשורת, לרבות שירות(ים) במסגרתו(ם) יעשה שימוש

במכשיר(ים) אלו; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 511149874מספר זיהוי: 511149874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

קרדיוקר

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216445 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 32231/05/2010



Computers programs and software, including for the 
purposes of collecting, editing, organizing, managing, 
analyzing and sharing data and information, 
generating reports and creating applications for 
personal and business uses; all included in class 9.

תוכניות ותוכנות מחשב, לרבות למטרות איסוף, עריכה, ארגון,
ניהול, ניתוח ושיתוף נתונים ומידע, הפקת דו"חות ויצירת
ישומים לשימושים פרטיים ועסקיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: סיסנס בע"מ

כתובת : רחוב גיבורי ישררל 20  , נתניה, ישראל

מספר זיהוי: 513587931

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

SISENSE

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216458 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 32331/05/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 15/05/2008 ארה"ב , 15/05/2008

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

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

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

תכשירי רוקחות וחומרים לטיפול ומניעה של סרטן; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Sodertalje, Sweden

Identification No.: 56523

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VUTORAQ

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216499 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 32431/05/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 15/05/2008 ארה"ב , 15/05/2008

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

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

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of cancer; all incuded in 
class 5.

תכשירי רוקחות וחומרים לטיפול ומניעה של סרטן; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Sodertalje, Sweden

Identification No.: 56523

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VALTOPAZ

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216500 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 32531/05/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 15/05/2008 ארה"ב , 15/05/2008

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

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

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of cancer; all incuded in 
class 5.

תכשירי רוקחות וחומרים לטיפול ומניעה של סרטן; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Sodertalje, Sweden

Identification No.: 56523

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZUTORIB

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216501 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 32631/05/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 15/05/2008 ארה"ב , 15/05/2008

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

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

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of cancer; all incuded in 
class 5.

תכשירי רוקחות וחומרים לטיפול ומניעה של סרטן; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Sodertalje, Sweden

Identification No.: 56523

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZENVIQUE

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216502 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 32731/05/2010



Wireless communication services, voice or data, 
between individuals and/or electronic devices, to 
stationary and/or mobile telephones; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת רחוק, קול או נתונים, בין בני אדם ו/או
מכשירם חשמליים, לטלפונים נייחים ו/או ניידים; הנכללים בסוג

.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bconnect Agencies Ltd. שם: ביקונקט סוכנויות בע"מ

Address: כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 512305905מספר זיהוי: 512305905

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hamburger, Evron, Adv.

Address: The Museum Tower 4 Berkowitz St., Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: המבורגר, עברון, עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238,
ישראל

Trade Mark No. 216513 מספר סימן

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 32831/05/2010



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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

D.C. GIRL

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216518 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 32931/05/2010



Tobacco; smokers' articles; matches; all included in 
class 34.

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Sweden , 14/05/2008 שבדיה , 14/05/2008

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

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

Owners

Name: Swedish Match North Europe AB

Address: Stockholm, Sweden

Identification No.: 46706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Trade Mark No. 216527 מספר סימן

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 33031/05/2010



Ice creams, milk and milk products, milk beverages; 
all incuded in class 29.

גלידות, חלב ומוצרי חלב; משקאות חלב; הנכללים כולם בסוג
.29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shachar Maoz שם: שחר מעוז

Address: 1 Asher Bush Street  , Herzelia, 46365, Israel כתובת : רחוב אשר ברש 1  , הרצליה, 46365, ישראל

Identification No.: 40836561מספר זיהוי: 40836561

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nageris, Bar Haim & Co., Adv.

Address: 65 Menachem Begin Rd., P.O.B. 51273, Tel 
Aviv, Israel

שם: נגריס, בר-חיים ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 65, ת.ד.51273, תל אביב, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combinations YOGURT PLUS, 
WHITE DELIGHT, YOGURT BAR separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרופים
YOGURT PLUS, WHITE DELIGHT, YOGURT BAR

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216549 מספר סימן

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 33131/05/2010



Services for providing food and beverages; all 
included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shachar Maoz שם: שחר מעוז

Address: 1 Asher Bush Street  , Herzelia, 46365, Israel כתובת : רחוב אשר ברש 1  , הרצליה, 46365, ישראל

Identification No.: 40836561מספר זיהוי: 40836561

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nageris, Bar Haim & Co., Adv.

Address: 65 Menachem Begin Rd., P.O.B. 51273, Tel 
Aviv, Israel

שם: נגריס, בר-חיים ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 65, ת.ד.51273, תל אביב, ישראל

Trade Mark No. 216550 מספר סימן

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 33231/05/2010



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

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

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shachar Maoz שם: שחר מעוז

Address: 1 Asher Bush Street  , Herzelia, 46365, Israel כתובת : רחוב אשר ברש 1  , הרצליה, 46365, ישראל

Identification No.: 40836561מספר זיהוי: 40836561

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nageris, Bar Haim & Co., Adv.

Address: 65 Menachem Begin Rd., P.O.B. 51273, Tel 
Aviv, Israel

שם: נגריס, בר-חיים ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 65, ת.ד.51273, תל אביב, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combinations YOGURT PLUS, 
WHITE DELIGHT, YOGURT BAR separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרופים
YOGURT PLUS, WHITE DELIGHT, YOGURT BAR

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216551 מספר סימן

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 33331/05/2010



Computer software and hardware for customizing, 
controlling, and delivery of content to wireless and 
mobile devices, namely, cell phones, personal digital 
assistants, mobile gaming devices, and laptops; 
Software and hardware for controlling home 
entertainment appliances and other electronic 
devices, namely, personal computers, home 
entertainment systems comprised of digital home 
entertainment system comprising a computer, 
multiple display screens, multiple input devices, 
printer, media center device to monitor and control 
the functioning of other electronic devices, digital 
music players, speakers, amplifiers, wireless 
handheld controllers to monitor and control the 
functioning of other electronic devices, and digital 
music controllers; electronic and wireless handheld 
devices for controlling home gaming devices, 
namely, player-operated electronic controllers for 
arcade type electronic video games and stand alone 
video output game machines for playing electronic 
computer and video games, namely, skill games, 
trivia games, puzzle games, card games, action 
games, games of chance and multi-player games; 
computer software for vehicle fleet tracking systems; 
vehicle locating, tracking and security system 
comprised of an antenna and radio transmitter to be 
placed in a vehicle; all included in class 9.

תוכנת וחומרת מחשב להתאמה אישית, שליטה, ומשלוח תוכן
למכשירים אלחוטיים וניידים, שהם, טלפונים סלולריים, מחשבי
כף יד, מכשירי משחק ניידים, ומחשבים נישאים; תוכנת וחומרת
מחשב לשליטה במתקני בידור ביתיים ומכשירים אלקטרוניים
אחרים, שהם, מחשבים אישיים, מערכות בידור ביתי הכוללות
ממערת בידור ביתי דיגיטלית המכילה מחשב, מסכי תצוגה
מרובים, התקני קלט מרובים, מדפסת, מכשיר מרכז מדיה

לבקרה ושליטה על תפקוד של מכשירים אלקטרוניים אחרים,
נגני מוזיקה דיגיטליים, רמקולים, מגברים, שלטים אלחוטיים

מוחזקים ביד לבקרה ושליטה על תפקוד של מכשירים
אלקטרוניים אחרים, ושלטי מוזיקה דיגיטלית; מכשירים

אלחוטיים אלקטרוניים מוחזקים ביד לשליטה במכשירי משחק
ביתיים, שהם, שלטים אלקטרוניים מופעלים על ידי השחקן
למשחקי וידאו אלקטרוניים מסוג ארקייד ומכונות משחק פלט

וידאו עצמאיות למשחק במשחקי מחשב אלקטרוני ווידאו, שהם,
משחקי זריזות, משחקי טריוויה, משחקי פאזל, משחקי קלפים,
משחקי פעולה, משחקי מזל ומשחקים מרובי שחקנים; תוכנת
מחשב למערכות מעקב תנועת רכב; מערכת איתור, מעקב
ובטיחות רכב הכוללת אנטנה ומשדר רדיו למיקום ברכב;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zeemote LLC

Address: 650 Townsend St., Suite 355, San Francisco, 
CA, 94103, U.S.A.

Identification No.: 70993

(California Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZEEMOTE

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216557 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 33431/05/2010



Computer software and hardware for customizing, 
controlling, and delivery of content to wireless and 
mobile devices, namely, cell phones, personal digital 
assistants, mobile gaming devices, and laptops; 
Software and hardware for controlling home 
entertainment appliances and other electronic 
devices, namely, personal computers, home 
entertainment systems comprised of digital home 
entertainment system comprising a computer, 
multiple display screens, multiple input devices, 
printer, media center device to monitor and control 
the functioning of other electronic devices, digital 
music players, speakers, amplifiers, wireless 
handheld controllers to monitor and control the 
functioning of other electronic devices, and digital 
music controllers; electronic and wireless handheld 
devices for controlling mobile gaming devices, 
namely, player-operated electronic controllers for 
playing electronic computer and video games, 
namely, skill games, trivia games, puzzle games, 
card games, action games, games of chance and 
multi-player games; computer software for vehicle 
fleet tracking systems; vehicle locating, tracking and 
security system comprised of an antenna and radio 
transmitter to be placed in a vehicle; all included in 
class 9.

תוכנת וחומרת מחשב להתאמה אישית, שליטה, ומשלוח תוכן
למכשירים אלחוטיים וניידים, שהם, טלפונים סלולריים, מחשבי
כף יד, מכשירי משחק ניידים, ומחשבים נישאים; תוכנת וחומרת
מחשב לשליטה במתקני בידור ביתיים ומכשירים אלקטרוניים
אחרים, שהם, מחשבים אישיים, מערכות בידור ביתי הכוללות
ממערת בידור ביתי דיגיטלית המכילה מחשב, מסכי תצוגה
מרובים, התקני קלט מרובים, מדפסת, מכשיר מרכז מדיה

לבקרה ושליטה על תפקוד של מכשירים אלקטרוניים אחרים,
נגני מוזיקה דיגיטליים, רמקולים, מגברים, שלטים אלחוטיים

מוחזקים ביד לבקרה ושליטה על תפקוד של מכשירים
אלקטרוניים אחרים, ושלטי מוזיקה דיגיטלית; מכשירים

אלחוטיים אלקטרוניים מוחזקים ביד לשליטה במכשירי משחק
ניידים, שהם, שלטים אלקטרוניים מופעלים על ידי השחקן
למשחק במשחקי מחשב אלקטרוני ווידאו, שהם, משחקי

זריזות, משחקי טריוויה, משחקי פאזל, משחקי קלפים, משחקי
פעולה, משחקי מזל ומשחקים מרובי שחקנים; תוכנת מחשב
למערכות מעקב תנועת רכב; מערכת איתור, מעקב ובטיחות
רכב הכוללת אנטנה ומשדר רדיו למיקום ברכב; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216582 מספר סימן

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 33531/05/2010



Owners

Name: Zeemote LLC

Address: 650 Townsend St., Suite 355, San Francisco, 
CA, 94103, U.S.A.

Identification No.: 70993

(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

י"ח סיון תש"ע - 33631/05/2010



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

מברשות שיניים; מברשות שיניים חשמליות; חומרים המוכנים
לצורך ייצור מברשות; כלים וחומרים לא-חשמליים הנכללים
בסוג 21, כולם לצורכי ניקוי;  חלקים ומתאמים הנכללים בסוג
21 עבור הסחורות הנ"ל; חוט דנטלי, מאחזי חוט דנטלי, קיסמי
שיניים, מאחזי קיסמי שיניים, מברשות; מאחזים וכלי אחסון,
הנכללים כולם בסוג 21; מברשות לשיניים תותבות, מברשות

בין-שיניות; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PRECISION ,CLEAN 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

ORAL-B VITALITY PRECISION CLEAN

Application Date 07/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216600 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 33731/05/2010



Class: 35 סוג: 35

Italy , 04/06/2008 איטליה , 04/06/2008

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

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

Dissemination of advertisements; dissemination of 
advertising matter; 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), 
providing of information on fashion; all included in 
class 35.

הפצת פרסומים; הפצת חומר הקשור לפרסומות; השכרת
מרחבי פרסום; ייעוץ וסיוע בניהול עסק מסחרי או תעשייתי;
ייעוץ מקצועי לעסקים; עיצוב לפרסומות או קידום עסקי;
זיכיונות, דהיינו שירותים הניתנים ע"י הזכיין בסיוע, ניהול

ופיתוח מיזמים מסחריים (שירותים לצדדים שלישיים), אספקת
מידע על אופנה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino Fashion Group S.p.A.

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

Identification No.: 69805

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216652 מספר סימן

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 33831/05/2010



Hypersaline solution used as an ingredient in the 
manufacture of skin care and treatment products; all 
included in class 1.

תמיסה היפרסלינית לשימוש כמרכיב בייצור מוצרי טיפוח
וטיפול בעור; הכל כלול בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AHAVA-DEAD SEA LABORATORIES LTD. שם: אהבה- מעבדות ים המלח בע"מ

Address: Arava St., P.O.B. 109, 70150, Airport City, 
Israel

כתובת : רחוב ערבה 1, ת.ד.109, 70150,      , ישראל

Identification No.: 511334252מספר זיהוי: 511334252

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MINERAL SKIN OSMOTER

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216698 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 33931/05/2010



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
לשימוש רפואי; סבוני טואלט; דיאודורנטים לגוף; מוצרי

קוסמטיקה, שהם משחות, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים

קוסמטיים); תכשירים לאיפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים
ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי

צביעה לשיער ותכשירים מסירי צבע; תכשירים לתילתול
ולסלסול תמידי; שמני תמצית לשימוש אישי; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Helena Rubinstein (Societe en Nom Collectif)

Address: Paris, France

Identification No.: 19353

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים SKIN ו
-LIFE 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

SKIN LIFE SOS

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216781 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 34031/05/2010



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
לשימוש רפואי; סבוני טואלט; דיאודורנטים לגוף; מוצרי

קוסמטיקה, שהם משחות, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים

קוסמטיים); תכשירים לאיפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים
ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי

צביעה לשיער ותכשירים מסירי צבע; תכשירים לתילתול
ולסלסול תמידי; שמני תמצית לשימוש אישי; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Helena Rubinstein (Societe en Nom Collectif)

Address: Paris, France

Identification No.: 19353

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216784 מספר סימן

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 34131/05/2010



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
לשימוש רפואי; סבוני טואלט; דיאודורנטים לגוף; מוצרי

קוסמטיקה, שהם משחות, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים

קוסמטיים); תכשירים לאיפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים
ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי

צביעה לשיער ותכשירים מסירי צבע; תכשירים לתילתול
ולסלסול תמידי; שמני תמצית לשימוש אישי; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TENDRE , VOYAGEבנפרד, 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

TENDRE VOYAGE

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216785 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 34231/05/2010



Toiletries products for babies; tear free shampoo for 
babies; soapless soap foe babies; body emulsion for 
babies; therapeutic moisturizer for babies; all from 
environment friendly materials; all included in class 3.

מוצרי טואלטיקה לתינוקות; שמפו אל-דמע לתינוק; אל-סבון
נוזלי לתינוק; תחליב גוף לתינוק; קרם לחות טיפולי לתינוק;
כולם מחומרים ידידותיים לסביבה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word GREEN and BABY, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GREEN BABY

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216794 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 34331/05/2010



Toiletries products for babies; tear free shampoo for 
babies; soapless soap foe babies; body emulsion for 
babies; therapeutic moisturizer for babies; all from 
environment friendly materials; all included in class 3.

מוצרי טואלטיקה לתינוקות; שמפו אל-דמע לתינוק; אל-סבון
נוזלי לתינוק; תחליב גוף לתינוק; קרם לחות טיפולי לתינוק;
כולם מחומרים ידידותיים לסביבה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

גרין בייבי

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216795 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 34431/05/2010



Ointment for the treatmeny of diaper inducse skin, 
from environment friendly materials;included in class 
5.

משחה לטיפול בתפרחת חיתולים, מחומרים ידידותיים לסביבה;
הנכללת בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word GREEN and BABY, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GREEN BABY

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216796 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 34531/05/2010



Ointment for the treatmeny of diaper induces skin, 
from environment friendly materials; included in class 
5.

משחה לטיפול בתפרחת חיתולים, מחומרים ידידותיים לסביבה;
הנכללת בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

גרין בייבי

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216797 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 34631/05/2010



Cosmetics and toiletries for the  care and cleaning of 
the skin and hair; all included in class 3.

קוסמטיקה וטואלטיקה לטיפול וניקוי של העור והשיער;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

MULTI 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

MULTI CORREXION

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216826 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 34731/05/2010



Topical medical preparations for treating conditions 
of the skin and hair; preparations for eliminating 
wrinkles; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים מקומיים לטיפול במצבי העור והשיער;
תכשירים להעלמת קמטים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

MULTI 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

MULTI CORREXION

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216827 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 34831/05/2010



Distributorship services in the field of industrial 
supplies; all included in class 35.

שירותי הפצה בתחום האספקה התעשייתית; כולם נכללים
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McMaster-Carr Supply Company

Address: Illinois, U.S.A.

Identification No.: 69848

(Illinois 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

MCMASTER

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216828 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 34931/05/2010



Distributorship services in the field of industrial 
supplies; all included in class 35.

שירותי הפצה בתחום האספקה התעשייתית; כולם נכללים
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McMaster-Carr Supply Company

Address: Illinois, U.S.A.

Identification No.: 69848

(Illinois 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

MCMASTER-CARR

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216829 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 35031/05/2010



Vodka; include in class 33. וודקה; כלול בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BARTEX-BARTOL Spolka Jawna

Address: Nowy Tomysl, Poland

Identification No.: 69850

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד.33113, תל אביב, 64927,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Dated 20/11/2007 (Section 16) מיום 20/11/2007 (סעיף 16)

WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY OR No. 006482947

ארגון עולמי לקניין רוחני מספר:
006482947

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Trade Mark No. 216843 מספר סימן

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 35131/05/2010



Class: 33 סוג: 33

Germany , 11/06/2008 גרמניה , 11/06/2008

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

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

Vodka; included in class 33. וודקה; הנכללת בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wolfgang Mueller

Address: Baarerstrasse 22 Zug, Switzerland

Identification No.: 69860

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SATISFACTION VODKA

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216870 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 35231/05/2010



Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, preparations for the cleaning, 
care, treatment and beautification of the scalp and 
hair, hair styling products, hair tinting, bleaching, 
dyeing and coloring preparations; all included in class 
3.

סבונים, בישום, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער,
משחות שיניים, תכשירים לניקוי, טיפוח, טיפול וייפוי של

הקרקפת והשיער, מוצרים לעיצוב השיער, תכשירים לגיוון,
הלבנה, צביעה וצביעת פיגמנט של השיער; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216876 מספר סימן

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 35331/05/2010



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'לים לשיניים, ג'ל פלואור, נוזלי
פלואוריט לשטיפת פה, שטיפות פלואוריט לשטיפת הפה,
אבקות ניקוי, גלולות צביעת אבן שן; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

The mark is limited to the colour green as shown in 
the  mark.

הסימן מוגבל לצבע הירוק הנראה בסימן.

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216881 מספר סימן

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 35431/05/2010



Class: 3 סוג: 3

France , 28/05/2008 צרפת , 28/05/2008

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

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

Hydrating lotions, creams, emulsions, oils, balms, 
gels and hydrating fluids for face care, body care and 
hands care ; beauty masks for face care and body 
care, all in class 3.

תחליבי לחות על בסיס מים, קרמים, תחליבים, שמנים,
תחליבים מרגיעים, ג'לים ונוזלי לחות על בסיס מים עבור טיפולי
פנים, גוף וידיים; מסכות יופי עבור טיפולי פנים וגוף, הכל בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 1382

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים HYDRA ו
-LIFE 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

DIOR HYDRA LIFE

Application Date 25/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216894 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 35531/05/2010



Education; entertainment; cultural activities ; all 
included in class 41.

חינוך; בידור; פעילות תרבות ; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Strauss Ltd. שם: שטראוס מפעלי תרבות בע"מ

Address: Herzekiya, Israel כתובת : הרצליה, ישראל

Identification No.: 512477985מספר זיהוי: 512477985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben - Ziv, Adv.

Address: Afeka 45 Mota Gur St., Tel Aviv, 69694, Israel

שם: אלון בן - זיו, עו"ד

כתובת : אפקה רחוב מוטה גור 45, תל אביב, 69694, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

קול הגוף

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216916 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 35631/05/2010



Education; entertainment; cultural activities; all 
included in class 41.

חינוך; בידור; פעילויות תרבות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Strauss Ltd. שם: שטראוס מפעלי תרבות בע"מ

Address: Herzekiya, Israel כתובת : הרצליה, ישראל

Identification No.: 512477985מספר זיהוי: 512477985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben - Ziv, Adv.

Address: Afeka 45 Mota Gur St., Tel Aviv, 69694, Israel

שם: אלון בן - זיו, עו"ד

כתובת : אפקה רחוב מוטה גור 45, תל אביב, 69694, ישראל

כמו חלום

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216917 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 35731/05/2010



Donuts, bakery goods and coffee for consumption on 
or off the premises; all included in class 30.

סופגניות, מוצרי מאפה וקפה לצריכה במקום או ללקיחה; כולם
כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DAYLIGHT DONUT FLOUR CO., LLC

Address: Tulsa, Oklahoma, U.S.A.

Identification No.: 69882

(Oklahoma Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DAYLIGHT DONUTS

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216927 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 35831/05/2010



Ice creams, ice cream dessert products, bakery 
products containing ice cream; all included in class 
30.

גלידות, ומצרי קינוח מגלידה, ודברי מאפה המכילים גלידות;
כולם נכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Simon Sasin שם: סיימון סאסין

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

Identification No.: 27684331מספר זיהוי: 27684331

Name: Michel Sasin שם: מישל סאסין

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

Identification No.: 23442072מספר זיהוי: 23442072

Name: Victor Sasin שם: ויקטור סאסין

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

Identification No.: 26267203מספר זיהוי: 26267203

Name: Henry Sasin שם: הנרי סאסין

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

Identification No.: 32953143מספר זיהוי: 32953143

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Deek Maila, Adv.

Address: 2 Meor Enaim Street, P.O.B. 41163, Tel Aviv, 
68080, Israel

שם: דיק נאילה, עו"ד

כתובת : רחוב מאור עיניים 2, ת.ד.41165, תל אביב, 68080,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

גלידה ויקטורי
GLIDA VICTORY

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216940 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 35931/05/2010



Soaps, preparations for foot care in the form of 
creams, ointments, baths, powders and sprays; all 
included in Class 3.

סבונים, תכשירים לטיפול ברגליים בצורת קרמים, משחות,
אמבטיות, אבקות ותרסיסים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

האנגלי.

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

הסימן מוגבל לצבעים: כחול, לבן ואדום הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217209 מספר סימן

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 36031/05/2010



Plasters, spray-plasters, pharmaceutical products 
and ointments, disinfectants for medical purposes, 
bands and bandages, dressing and bandaging 
material, ready-to-use bandages, medical adhesive 
bands and bandages, gauze, medical and surgical 
wound care preparations, wound dressings, hygiene 
products (cotton wool, cotton pads, cotton swabs); 
corn plasters, corn rings, callus plasters, felt rings, 
insect repellent sprays; coldsprays, hot-cold-packs; 
all included in Class 5.

איספלניות, איספלניות-תרסיס, מוצרי רוקחות ומשחות, חומרי
חיטוי למטרות רפואיות, רצועות ותחבושות, חומר לחבישה
ולתחבושות, תחבושות מוכנות לשימוש, רצועות ותחבושות
דביקות רפואיות, גאזה, תכשירים רפואיים וכירוגיים לטיפול
בפצעים, חבישות פצעים, מוצרים היגייניים (צמר גפן, כריות
כותנה, פדי כותנה); איספלניות ליבלות, טבעות ליבלות,

איספלניות לעור קשה, טבעות לבד, תרסיסים לדחיית חרקים;
תרסיסי קור, חפיסות-חמות-קרות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

האנגלי.

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

הסימן מוגבל לצבעים: כחול, לבן ואדום הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217210 מספר סימן

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 36131/05/2010



Class: 1 סוג: 1

Benelux , 11/08/2008 בנלוקס , 11/08/2008

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

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

Chemicals used for industry; unprocessed synthetic 
resins, unprocessed plastics used in industry; 
unprocessed mixed plastic for manufacturing molded, 
laminated or extruded articles; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה; שרפים סינטטיים לא מעובדים,
פלסטיקים לא מעובדים לשימוש בתעשייה; פלסטיק מעורב לא
מעובד לייצור פריטים באמצעות תבנית, ריבוד או הפרדה;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOLVAY S.A

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 67480

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

VERADEL

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217252 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 36231/05/2010



Class: 17 סוג: 17

Benelux , 11/08/2008 בנלוקס , 11/08/2008

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

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

Products of semi-worked plastics and synthetic 
resins especially in the form of pellets, rods, sheets, 
foams, fibres, foils and slabs; semi-finished elements 
made from plastic materials and synthetic resins; all 
included in class 17.

מוצרים עשויים פלסטיקים מעובדים למחצה ושרפים סינטטיים
בייחוד בצורת כדורים, מוטות, יריעות, קצפים, סיבים, רדידים
ולוחות; יסודות מוגמרים למחצה העשויים חומרים פלסטיים

ושרפים סינטטיים; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOLVAY S.A

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 67480

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

VERADEL

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217253 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 36331/05/2010



Cosmetics and toiletries for the care and cleaning of 
the skin and hair; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים לטיפול וניקוי העור והשיער;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217260 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 36431/05/2010



Topical medical preparations for treating conditions 
of the skin and hair; preparations for eliminating 
wrinkles; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים מקומיים לטיפול במצבי העור והשיער;
תכשירים להעלמת קמטים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217263 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 36531/05/2010



Student insurance services; included in class 36. שירותי ביטוח לסטודנטים; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DIRECT INSURANCE COMPANY I.D.I. LTD. שם: ביטוח ישיר-איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ

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

Identification No.: 513910703מספר זיהוי: 513910703

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן,
52506, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ביטוח, ישיר and סטודנט and
the indications WWW, CO.IL separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ביטוח, ישיר
וסטודנט ובציונים WWW, CO.IL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217306 מספר סימן

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 36631/05/2010



Perfume, cologne, eau de toilette, eau de parfum, 
aftershave, shaving gel, shaving cream, aftershave 
cream, aftershave gel, aftershave lotion, aftershave 
balm, anti-perspirant, personal deodorant, talcum 
powder, body powder, cosmetics and beauty care 
products, namely body moisturizer, face and body 
cream and lotion, exfoliator, body wash, bronzer and 
suntanning cream and lotion, sun protection cream 
and lotion; make-up preparations; products for hair 
care, namely shampoo, conditioner, hair wash, hair 
rinser, hair cream and lotion, brilliantine and scalp-
stimulating preparations, products for the bath and 
shower, namely toilet soap, body shampoo, body 
scrub, body smoother, bath salts, bath and shower 
gel, bath and shower oil, essential oil; all included in 
class 3.

בושם, קולון, מי טואלט, מי בושם, אפטרשייב, ג'ל גילוח, קרם
גילוח, קרם לאחר גילוח, ג'ל לאחר גילוח, תחליב לאחר גילוח,
משחה לאחר גילוח, מונע זיעה, דאודורנט לשימוש אישי, אבקת
טלק, אבקה לגוף, מוצרי טיפוח קוסמטי ויופי, שהינם לחות
לגוף, קרם ותחליב לפנים ולגוף, תכשיר קילוף, תרחיץ לגוף,
קרם ותחליב להשחמה ושיזוף, קרם ותחליב להגנה מפני

השמש; תכשירי איפור; מוצרים לטיפוח השיער, שהם שמפו,
מרכך, רחיצה לשיער, שטיפה לשיער, קרם ותחליב לשיער,

תכשירים להברקת השיער ולגירוי הקרקפת, מוצרים לאמבטיה
ולמקלחת, שהם סבון טואלט, שמפו לגוף, מקרצף לגוף, מחליק

לגוף, מלחי אמבט, ג'ל לאמבט ולמקלחת, שמן לאמבט
ולמקלחת,תמציות שמנים;הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

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

Identification No.: 2427

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

PERFECT 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

PERFECT GLAMOUR

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217329 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 36731/05/2010



Downloadable computer software for providing voice 
communication services via the Internet; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב ניתנת להורדה עבור מתן שירותי תקשורת
קוליים באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Stanacard, LLC

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

Identification No.: 69528

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STANATEL

Application Date 12/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217345 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 36831/05/2010



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

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

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

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

Identification No.: 68075

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JUICY COUTURE

Application Date 12/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217347 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 36931/05/2010



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

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

כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

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

Identification No.: 68075

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

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

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JUICY COUTURE

Application Date 12/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217348 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 37031/05/2010



Class: 33 סוג: 33

Lithuania , 19/06/2008 ליטא , 19/06/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Alcoholic beverages (except beer), namely vodka, 
included in Class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה), דהיינו וודקה, הנכללים
בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word VODKA and the indication 
2007, but in the combination of the mark.

VODKA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובציון 2007, אלא בהרכב הסימן.

The mark is limited to the colours: yellowish, red, 
white, silver, grey, black, green, brown, as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: צהבהב, אדום, לבן, כסף, אפור, שחור,
ירוק וחום, הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217356 מספר סימן

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 37131/05/2010



Owners

Name: BELVEDERE S.A.

Address: Beaune, France

Identification No.: 70005

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 37231/05/2010



Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettse, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff  tobacco, kretek;  tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smoker's articlse, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters,  tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק, גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לגלגול סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרות,

טבק ללעיסה, טבק להרחה, סיגריות עם תבלין ציפורן
("קריטק"); תחליפי טבק (לא למטרות רפואיות); חפצי מעשנים,

לרבות ניר לגלגול סיגריות ושפופרות, פילטרים לסיגריות,
פחיות לטבק, קופסאות לסיגריות ומאפרות, מקטרות, מכשירי

כיס לגלגול סיגריות, מצתים; גפרורים; כולם נכללים
בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Switzerland , 25/11/2008 שוויץ , 25/11/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

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

Trade Mark No. 217369 מספר סימן

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 37331/05/2010



Face and body creams, lotions, face and body 
cleaning preparations, soaps, gels, masks; all 
containing dead sea ingredients and all included in 
class 3.

קרמים לפנים ולגוף, תחליבים, תכשירי ניקוי לפנים, סבונים,
ג'לים, מסיכות פנים; כולם מכילים רכיבים מים המלח ונכללים

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ANNA LOTAN LTD. שם: אנה לוטן בע"מ

Address: P.O.B. 166, Or Akiva, 30600, Israel כתובת : ת.ד.166, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 510781982מספר זיהוי: 510781982

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words SAL. מלח and DEAD SEA
REMEDIES separately, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים SAL, מלח
ו- DEAD SEA REMEDIES, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217461 מספר סימן

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 37431/05/2010



Coffee shops and resturants; included in class 43. בתי קפה ומסעדות; הכלולים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: N.G RESTURANTS MANAGEMENT LTD. שם: נ.ג. ניהול מסעדות בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513774216מספר זיהוי: 513774216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Lahat & Co., Adv.

Address: 6 Vissotsky St.  , Tel Aviv, 62338, Israel

שם: דן להט ושות', עו"ד

כתובת : ויסוצקי 6  , תל אביב, 62338, ישראל

Trade Mark No. 217463 מספר סימן

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 37531/05/2010



Educational and teaching services in the financial 
field; all included in class 41.

שרותי הוראה וחינוך בתחום הפיננסי; כולם נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: נמבר פיינשל בע"מ

כתובת : ת.ד.5513, אשקלון, ישראל

מספר זיהוי: 514076314

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word MONEY separately, but in 
the combination of the mark.

MONEY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217468 מספר סימן

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 37631/05/2010



Architecture, interior design and product design such 
as furniture, mirrors, pictuer frames, goods (that are 
not included in other classes) made of wood, cork, 
reeds or other substitute to these materials or plastic, 
leather, metal; all included in class 42.

אדריכלות עיצוב פנים ועיצוב מוצרים כגון רהיטים, מראות, גופי
תאורה או מתלים, טובין (שאינם נכללים בסוגים אחרים)

העשויים מעץ, גומי, בד, ותחליפים לחומרים אלו או מפלסטיק,
עור, מתכת; הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rose & Bloom שם: רוז אנד בלום

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 557920147מספר זיהוי: 557920147

לשותפות מוגבלת

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

ROSE & BLOOM

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217474 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 37731/05/2010



Energy drinks; included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy Distributions Limited

Address: Limassol, Nicosia, Cyprus

Identification No.: 69443

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of each of the colors appearing in the 
mark separately, but in their combination

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחד מן
הצבעים המופיעים בסימן בנפרד, אלא בשילובם.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217476 מספר סימן

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 37831/05/2010



Chemicals substances, chemical preparations and 
gases, all for use in manufacture, dispensing and 
carbonating of beveragse and soda water; all 
included in class 1.

חומרים כימיים, תכשירים כימיים וגזים, כולם לשימוש בייצור,
הושטה והגזה של משקאות ומי סודה; כולם נכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Soda-Club International BV

Address: Breda, Netherlands

Identification No.: 70162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shoshany, Adv.

Address: 39 Montifuri St.  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: גד שושני, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 39  , תל אביב, 65201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ECO and SODA 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ECO ו
-SODA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECO SODA

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217490 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 37931/05/2010



Metal containers for carbon dioxide made wholly or 
principally of common metals or of alloys thereof; 
parts and fittings thereof; all included in class 6.

מיכלי מתכת לדו-תחמוצת הפחמן העשויים כולם או חלקם
ממתכות רגילות ו/או סגסוגותיהן; חלקים ומתאמים עבורם;

כולם נכללים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Soda-Club International BV

Address: Breda, Netherlands

Identification No.: 70162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shoshany, Adv.

Address: 39 Montifuri St.  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: גד שושני, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 39  , תל אביב, 65201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ECO and SODA 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ECO ו
-SODA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECO SODA

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217491 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 38031/05/2010



Apparatus for the preparation of soda water and 
sparkling beverages; all included in class 7.

מכשירים להכנת מי סודה ומשקאות מוגזים; כלול בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Soda-Club International BV

Address: Breda, Netherlands

Identification No.: 70162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shoshany, Adv.

Address: 39 Montifuri St.  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: גד שושני, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 39  , תל אביב, 65201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ECO and SODA 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ECO ו
-SODA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECO SODA

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217492 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 38131/05/2010



Portable containers for beverages (not of precious 
metal or coated therewith); household and kitchen 
apparatus and containers for the preparation of 
sparkling beverages (not of precious metal or coated 
therewith); parts and fittings for the aforesaid goods 
included in class 21.

מיכלים ניידים לאחסון והכלת משקאות (אשר אינם ממתכת
יקרה או מצופים בה) הכלולים בסוג 21; מכשירים ומיכלים

לבית ולמטבח המיועדים להכנת משקאות מוגזים (אשר אינם
ממתכת יקרה או מצופים בה); חלקים ומתאמים לטובין שלעיל,

הכלולים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Soda-Club International BV

Address: Breda, Netherlands

Identification No.: 70162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shoshany, Adv.

Address: 39 Montifuri St.  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: גד שושני, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 39  , תל אביב, 65201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ECO and SODA 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ECO ו
-SODA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECO SODA

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217493 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 38231/05/2010



Soda water and other non-alcoholic beverages; fruit 
drinks and fruit juices; concentrates and/or syrups 
and/or other preparations for making beverages 
and/or sparkling beverages; all included in class 32.

מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי
פירות; עסיסים ו/או סירופים ו/או תכשירים אחרים להכנת
משקאות ו/או משקאות מוגזים; כולם כלולים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Soda-Club International BV

Address: Breda, Netherlands

Identification No.: 70162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shoshany, Adv.

Address: 39 Montifuri St.  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: גד שושני, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 39  , תל אביב, 65201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ECO and SODA 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ECO ו
-SODA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECO SODA

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217494 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 38331/05/2010



Repair and maintenance services for apparatus for 
the preparation of soda water and sparkling 
beverages, for containers for gas and for their parts 
and fittings; filling and refilling of gas; all included in 
class 37.

שירות תיקונים ותחזוקה למכשירים להכנת מי סודה ומשקאות
מוגזים, למיכלי גז, לחלקיהם ומתאמיהם; מילוי ומילוי חוזר של

גז; כולם נכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Soda-Club International BV

Address: Breda, Netherlands

Identification No.: 70162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shoshany, Adv.

Address: 39 Montifuri St.  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: גד שושני, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 39  , תל אביב, 65201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ECO and SODA 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ECO ו
-SODA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECO SODA

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217495 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 38431/05/2010



Treatment of gas and filling of gas in containers; all 
included in class 40.

טיפול בגז ומילוי גז במיכלים; כלול בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Soda-Club International BV

Address: Breda, Netherlands

Identification No.: 70162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shoshany, Adv.

Address: 39 Montifuri St.  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: גד שושני, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 39  , תל אביב, 65201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ECO and SODA 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ECO ו
-SODA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECO SODA

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217496 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 38531/05/2010



Cosmetics, perfurmes, soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, בשמים, סבונים, תרחיצים לשיער, שמנים
אתריים, מוצרי אמבט, מוצרי רחצה; כולם נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DANYA COSMETICS LTD. שם: דניה קוסמטיקס בע"מ

Address: 16 Hakadar Street, Industrial Area, Natanya, 
Israel

כתובת : רחוב הכדר 16, אזור התעשיה, נתניה, ישראל

Identification No.: 511068405מספר זיהוי: 511068405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zur-Fishman & Co.,  Advs.

Address: 7 Menachem Begin, Ramat Gan, 52521, Gibor 
Sport Tower, Israel

שם: צור-פישמן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 7, רמת גן, 52521, בית גיבור ספורט,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase BEYOND THE DAY, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
BEYOND THE DAY, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217513 מספר סימן

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 38631/05/2010



Chemicals used in the composition of hair products; 
all included in class 1.

כימיקלים לשימוש ביצירה של מוצרי שיער; הנכללים כולם בסוג
.1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word INTRA separately, but in 
the combination of the mark.

INTRA 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

INTRA-CYLANE

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217529 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 38731/05/2010



Shampoos; gels, sprays, mousses, balms, creams, 
lotions, serums and wax for the hair styling and hair 
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; hair straighteners; essential oils for 
personal use; all included in class 3.

שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים, משחות, קרמים, תחליבים,
סרומים ושעווה לעיצוב שיער וטיפול בשיער; לקות לשיער;
תכשירים לצביעת השיער ותכשירים להסרת צבע מהשיער;
תכשירים לתלתול ולסלסול תמידי; מיישרי שיער; תמציות

שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג
.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word INTRA separately, but in 
the combination of the mark.

INTRA 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

INTRA-CYLANE

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217530 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 38831/05/2010



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'לים לשיניים, ג'ל פלואור, שטיפות
פלואוריד לשטיפת הפה, אבקות ניקוי, גלולות צביעת אבן שן;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

The mark is 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 3D and WHITE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים 3D ו
-WHITE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217534 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 38931/05/2010



Toothbrushes; electrical toothbrushes; materials
prepared for brush making; non-electrical instruments
and material included in class 21, all for cleaning
purposes; parts and fitting included in class 21 for the
aforesaid goods; dental floss, dental floss holders,
toothpicks, toothpicks holders, brushes; holders and
dispensers, all included in class 21; denture brushes,
interdental
brushes; all included in class 21.

מברשות שיניים; מברשות שיניים חשמליות; חומרים למברשות
שיניים; מכשירים וחומרים שאינם חשמליים הכלולים בסוג 21,
כולם למטרות ניקוי; חלקים ומתאמים הכלולים בסוג 21 עבור
הטובין שלעיל; חוט דנטלי, מחזיקים לחוט דנטלי, קיסמים,
מחזיקי קיסמים, מברשות, מחזיקים ומנפקים, הנכללים כולם
בסוג 21; מברשות לשיניים תותבות, מברשות לרווחים בין

השיניים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

The mark is limited to the colours  Blue, grey, white 
as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, אפור, לבן הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words 3D and WHITE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים 3D ו
-WHITE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217535 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 39031/05/2010



Providing of training in the IP field; included in class 
41.

אספקת הכשרה בתחום ה-IP; הנכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Davidson Consulting Ltd.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 70171

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tulchinsky, Stern, Marciano, Cohen, Levitzky and 
Co., Adv.

Address: 5 Hafzadi Nahum St., Jerusalem, 95484, Ofer 
House, Israel

שם: טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן, לויצקי ושות', עו"ד

כתובת : רח' נחום חפצדי 5, ירושלים, 95484, בית עופר, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CONSULTING separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
CONSULTING בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Davidson Consulting

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217582 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 39131/05/2010



Technological services in the field of communication; 
included in class 42.

שירותים טכנולוגים בתחום התקשורת; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Davidson Consulting Ltd.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 70171

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tulchinsky, Stern, Marciano, Cohen, Levitzky and 
Co., Adv.

Address: 5 Hafzadi Nahum St., Jerusalem, 95484, Ofer 
House, Israel

שם: טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן, לויצקי ושות', עו"ד

כתובת : רח' נחום חפצדי 5, ירושלים, 95484, בית עופר, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CONSULTING separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
CONSULTING בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Davidson Consulting

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217583 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 39231/05/2010



Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); drives, synchronous 
servomotors, linear servomotors, stepper motors; 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); epicyclic gears; all 
included in Class 7.

מכונות וכלים של מכונות; מוטורים ומנועים (למעט עבור רכבי
שטח); הינעים, מנועי סרוו סינכרוניים, מנועי סרוו לינאריים,
מנועי צעד (סטפרים); מחבר למכונה ורכיבי תמסורת (למעט
עבור רכב שטח); מערכות הילוכים אפיציקליות; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hans Beckhoff

Address: Weidenweg 58  , Verl, 33415, Germany

Identification No.: 69211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5 , תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10
, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BECKHOFF

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217630 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 39331/05/2010



Blood Diagnostic Reagents; all included in class 5. מגיבי אבחון דם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

BIOVUE

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217651 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 39431/05/2010



Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 31/07/2008, No. 77535751 ארה"ב , 31/07/2008 , מספר 77535751

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Educational testing services, namely, development, 
administration and evaluation of on-line writing 
assessment tests via a web page on a global 
computer network; all included in class 41.

שירותי בחינה חינוכיים, שהם, פיתוח, ניהול והערכה של מבחני
הערכת כתיבה מקוונים דרך דף אינטרנט ברשת מחשבים

עולמית; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Graduate Management Admission Council

Address: McLean, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 59066

(Virginia Non-Profit Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word WRITE separately, but in 
the combination of the mark.

WRITE 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

GMAT WRITE

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217652 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 39531/05/2010



Financial management; investment advisory and 
capital consultancy; capital investment; funds 
investment and gate keeping; management of private 
and public funds and consultancy in the field of 
altenative assets; funds rising services; financial 
analysisl financial evaluations; financial information 
services; all included in class 36.

ניהול פיננסי; יעוץ בהשקעות ויעוץ פיננסי; השקעות הון;
השקעה בקרנות ושירותי שמירת סף להשקעות; ניהול קרנות
הון פרטיות ויעוץ בתחום נכסים אלטרנטיביים; שירותי גיוס הון;
ניתוחים פיננסיים; הערכות פיננסיות; שירותי מידע פיננסי;

הכלולים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Israel P.E funds Ltd. שם: ישראל פי.אי פנדס בע"מ

Address: shenkar 14, Herzliah, 46725, Israel כתובת : שנקר 14, הרצליה, 46725, בית נולטון, ישראל

Identification No.: 513890442מספר זיהוי: 513890442

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

ISF

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217744 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 39631/05/2010



Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; toilet soaps, 
body deodorants; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands; sun care preparations (cosmetic 
products); make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and 
hair care; hair lacquers; hair colouring and hair 
decolorant preparations; permanent waving and 
curling preparations; essential oils for personal use; 
all included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרה רפואית; סבוני טואלט, דיאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים

ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול
תמידי; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TROPIQUES MINERALE

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217847 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 39731/05/2010



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

בעלים

שם: קוקי ייצור, יבוא ושווק מוצרי אופנה בע"מ

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 57546

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road  , Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154  , תל אביב, 64921, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word JEANS separately, but in 
the combination of the mark.

JEANS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217861 מספר סימן

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 39831/05/2010



Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; 
flavored drinking water; vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי
ירקות; משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; הנכללים

כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: JAFORA TABORI LTD. שם: יפאורה תבורי בע"מ

Address: Gad Feinstein Road, P.O.B. 540, Rehovot, 
76385, Israel

כתובת : רחוב גד פיינשטיין, ת.ד.540, רחובות, 76385, ישראל

Identification No.: 511455685מספר זיהוי: 511455685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase ENERGY WATER, but in 
the combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
WATER, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SCHWEPPES ENERGY WATER

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217863 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 39931/05/2010



After-shave lotions; eau de cologne; non-medicated 
toilet preparations; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; perfumery; hair 
care preparations; skin care preparations; suntanning 
preparations; air fresheners consisting of perfume 
products; dentifrices; toothpaste; boot cream; boot 
polish; creams for leather; depilatory preparations; 
soaps; toiletries; antiperspirants; essential oils, flower 
oils and scented waters; bath salts and preparations; 
cosmetic kits, cosmetics; cotton wool for cosmetic 
purposes; creams; deodorants and deodorant soaps 
for body and feet; cosmetic dyes; eyebrow cosmetics 
and preparations; fabric softeners; flower perfumes; 
hair dyes and hair sprays; incense; ionone 
(perfumery); jewellers' rouge; lipsticks; make-up 
preparations; medicated soaps; mouth washes; nail 
polish and nail preparations; cosmetic pencils; 
potpourris; shampoos; shaving preparations; talcum 
powders; transfers (decorative) for cosmetic 
purposes; windscreen cleaning liquids; all included in 
class 03.

תרחיצים לאחר גילוח; מי קולון; תמרוקים שאינם תרופתיים;
תכשירים להלבנה וחמרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, תכשירי ליטוש, תכשירי מריקה, תכשירי שפשוף; בשמים;
תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לטיפול בעור; תכשירים
לשיזוף; מרענני אוויר המכילים מוצרי בסמים; תכשירים לניקוי

השיניים; משחת שיניים; משחה למגפיים; חומר צחצוח
למגפיים; משחות לעורות; תכשירים להסרת שיער; סבונים;
מוצרי טואלט; תכשירים מונעי זיעה; שמנים אתריים; שמנים
מפרחים ומים מבושמים; מלחי אמבט ותכשירים; ערכות

קוסמטיות, קוסמטיקה; צמר גפן למטרות קוסמטיות; משחות;
דאודורנטים וסבוני דאודורנט לגוף ולרגליים; צבעים קוסמטיים;
קוסמטיקה לגבות ותכשירים; מרככי בדים; בסמים מפרחים;
צבעים לשיער ותרסיסים לשיער; קטורת; יונון (בשמים); אדם
של תכשיטנים; שפתונים; תכשירי איפור; סבונים תרופתיים; מי
פה; לק לציפורניים ותכשירים לציפורניים; עפרונות קוסמטיים;
תערובות בשמים (פופורי); תחפיפים; תכשירי גילוח; אבקות

טלק; מדבקות (דקורטיביות)  למטרות קוסמטיות; נוזלים לניקוי
מגן-רוח; כולם נכללים בסוג 03.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו-UNITED בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217875 מספר סימן

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 40031/05/2010



Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
16, United Kingdom

Identification No.: 70190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 40131/05/2010



Watches and clocks; horological and chronometric 
apparatus and instruments; jewellery for personal 
wear and adornment; badges and bars for use 
therewith; ear rings; keys and key rings; key blanks 
and key chains; trinkets and fobs; pins and pendants; 
jewellery charms; cases and boxes; buckles; busts 
and statues; candle sticks and candle extinguishers; 
cigar and cigarette holders; flasks and goblets; hat 
and shoe ornaments; matchboxes and match 
holders; works of art; napkin holders and napkin 
rings; tankards, urns and vases; nutcrackers; salt 
cellars and salt shakers, all the aforesaid goods 
being made wholly or principally of precious metal 
and their alloys or coated therewith; tie pins and 
clips; cuff links; coins and copper tokens; costume 
jewellery; silver ornaments; objects of imitation gold; 
medals; watch straps; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 14.

שעוני יד ושעונים; התקנים ומכשירים הורולוגים וכרונומטרים;
תכשיטים לשימוש אישי וקישוט; עטורים ומטילים לשימוש עם
זה; עגילים; מפתחות וטבעות למפתחות; מפתחות מאסטר
ושרשרות למפתחות; תכשיטים לא יקרים ולוויות; סיכות

ונטיפות; תכשיטי קישוט; ארגזים ותיבות; אבזמים; דיוקנים
ופסלים ; פמוטים ומכבי נרות; מחזיקי סיגרים וסיגריות; צלוחיות

וגביעים; עדיים לכובע ונעל; קופסאות גפרורים ומחזיקי
גפרורים; דברי אומנות; מחזיקי מפיות וטבעות מפיות; גביעי
בירה, כדים ואגרטלים; מפצחים; מלחיות ומבזקי מלח, כל
הטובין האמורים עשויים בשלמות או בעיקר ממתכת יקרה
וסיגיה או מצופים עם זו; סיכות עניבה וקליפסים; חפתים;
מטבעות ואסימונים מנחושת; תכשיטי תלבושת; עדיי כסף;
דברים עשויים מזהב מלאכותי; מדליות; רצועות לשעון יד;

חלקים ואביזרים לכל הטובין האמורים; כולם נכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
16, United Kingdom

Identification No.: 70190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו-UNITED בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217878 מספר סימן

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 40231/05/2010



Printed matter; newspapers; magazines and 
periodical publications; books; photographs; 
programme binders and binding material; stationery; 
instructional teaching materials; manuals; writing or 
drawing books and pads; birthday cards and cards; 
greeting cards; postcards; tickets; timetables; note 
pads and note books; photo engravings, photograph 
albums and albums; address books; almanacs; 
holders, cases and boxes for pens; blotters and 
jotters; pens and pencils; pencil and pen holders; 
paper, cardboard and articles made from these 
materials; erasers and erasing products; pencil 
sharpeners; rulers; books and booklets; book 
markers and book ends; posters; letter trays; 
calendars; paper weights and paper clips; gift bags 
and bags for packaging; gift wrap and packaging 
paper; envelopes, folders, labels, seals, blackboards 
and scrap books; height charts and charts; carrier 
bags and garbage bags; prints and pictures; ink and 
ink wells; paper knives; poster magazines; signs and 
advertisement boards, paper and cardboard; 
adhesive tapes and dispensers; office requisites and 
diaries; hat boxes; pads of paper; stickers and 
stencils; beer mats; catalogues; paper and cardboard 
coasters; confetti; transfers and diagrams; drawing 
instruments and materials; paint boxes and brushes; 
patterns and embroidery design; engravings and 
etchings; paper towels and hankies; paper flags; 
toilet paper; maps; paper and cardboard place mats; 
graphic prints, representations and reproductions; 
lithographs and lithographic works of art; portraits; 
paper table cloths and napkins; prints; poster 
magazines; all included in class 16.

דברי דפוס, עיתונים, כתבי עת וירחונים; ספרים; תצלומים;
כורך תוכנית ודברי כריכה; צרכי כתיבה; חומרי הלימוד הוראה
ולימוד; מדריכים; ספרים ופנקסים לכתיבה או לציור; כרטיסי יום
הולדת וקלפים; כרטיסי ברכה; גלויות; כרטיסים; לוחות זמנים;

דפדפות ומחברות; גילופי תצלומים, אלבומים לתצלומים
ואלבומים; אלפונים; אלמנכים; בתי-אחוז; קלמרים ותיבות
לעתים; מספגים ופנקסים לרשימות בקיצור; עטים ועפרונות;

מחזיקי עת ועפרון; נייר, קרטון ומוצרים עשויים מחומרים הנ"ל;
מחקים ומוצרי מחיקה; מחדדים; סרגלים; ספרים וספרונים;

סימניות ומחזיקי ספרים; פוסטרים; טסי מכתבים; לוחות שנה;
אבני אכף ואטבים; שקיות למתנה ושקיות לאריזה; חומר
עטיפה למתנות ונייר אריזה; מעטפות, קלסרים, תוויות,
חותמות, לוחות כתיבה וספרי הדבקות; תרשימי גובה

ותרשימים; סקי משאות וסקי אשפה; ציורים ותמונות; דיו ומיכלי
דיו; סכיני נייר; כתבי פוסטרים; שלטים ושלטי פרסום, נייר
וקרטון; סרטי הדבקה ומחלקים; צרכי משרד ויומנים; תיבות
לכובעים; בלוקי נייר; דביקים וסטנסילים; תחתיות לבירה;
קטלוגים; תחתיות העשויות מנייר וקרטון; קונפטי; מדבקות
ודיאגראמות; מכשירים וחומרים לציור; קופסות צבעים

ומכחולים; דוגמאות ועצוב ברקמה; חריטות ותחריטים; מגבות
מנייר וממחטות; דגלים מנייר; נייר טואלט; מפות; שעוניות
המסמנות מקום העשויות מנייר וקרטון; ציורים גראפיים,

דמויות ויצירות מחודשות; ליתוגרפיות ודברי אומנות עשויים
בליתוגרפיה; דיוקנים; מפות ומפיות עשויות מנייר; הדפסים;

כתבי-עת של פוסטרים; כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MANCHESTER and 
UNITED separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANCHESTER ו-UNITED בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217880 מספר סימן

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 40331/05/2010



Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
16, United Kingdom

Identification No.: 70190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 40431/05/2010



Pharmaceutical oncology preparations. all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות אונקולוגיים הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, Basel, 4070, 
Switzerland

Identification No.: 157

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

LAMVEO

Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218232 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 40531/05/2010



Living cells intended for use in the treatment of retinal 
degenerative diseases; all included in class 5.

תאים חיים לשימוש בטיפול במחלות של ניוון רשתית; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Cell Cure Neurosciences Ltd. שם: סל קיור נוירוסאיינסס בע"מ

Address: P.O.B. 12247, Jerusalem, Israel כתובת : ת.ד.12247, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513752394מספר זיהוי: 513752394

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

OPREGEN

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218276 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 40631/05/2010



Medical diagnostic devices, instruments and 
apparatus used in connection with patients for 
separating, detecting, analyzing, transporting, 
monitoring, and measuring materials in fluid and solid 
patient materials and parts therefor; instruments, 
systems and devices for clinical analysis; all included 
in class 10.

התקנים, מכשירים ומתקנים לדיאגנוזה רפואית שמשתמשים
בהם בקשר למטופלים להפרדה, גלוי, בדיקה, אנליזה, העברה,
מעקב, ומדידת חומרים בדגימות נוזליים ומוצקים של מטופלים
וחלקים מהם; מכשירים, מערכות והתקנים לבדיקה קלינית;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

U.S.A. , 01/01/2009, No. 77/645,090 ארה"ב , 01/01/2009 , מספר 77/645,090

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: Beckman Coulter, Inc.

Address: 4300 N. Harbor Blvd.  , Fullerton, California, 
U.S.A.

Identification No.: 40757

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Trade Mark No. 218277 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 40731/05/2010



Chemicals, reagents and assays for scientific, 
bioresearch, biomedical, diagnostic and laboratory 
analysis; chemicals, reagents and assays for 
scientific and research use in the field of 
biotechnology; clinical and in vitro diagnostic 
chemicals and reagents; antibody based chemicals 
and reagents for scientific and research use, namely 
monoclonal antibodies; immunoassay test kits 
consisting primarily of in vitro reagents for the 
diagnosis and monitoring of conditions of 
physiological significance, all for laboratory, 
biotechnology, and bioresearch use; all included in 
class 1.

כימיקלים, מגיבים ותבחינים עבור מדע, מחקר ביולוגי, מחקר
ביו-רפואי, דיאגנוסטי ואנליזה מעבדתית; כימיקלים, מגיבים
ותבחינים לשימוש במדע ומחקר בתחום הביוטכנולוגיה;
כימיקלים ומגיבים קליניים ושל מבחנה; כימיקלים ומגיבים

מבוססי נוגדנים למטרות מדעיות ומחקר, דהיינו נוגדנים חד-
שבטיים; ערכות בדיקות אימונולוגיות המורכבות בעיקר

ממגיבים של מבחנה לאבחון ובקרה של מצבים בעלי חשיבות
פיזיולוגית, כולם לשימוש מעבדתי, ביוטכנולוגי ומחקר ביו-

רפואי; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

U.S.A. , 07/01/2009, No. 77/645,090 ארה"ב , 07/01/2009 , מספר 77/645,090

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: Beckman Coulter, Inc.

Address: 4300 N. Harbor Blvd.  , Fullerton, California, 
U.S.A.

Identification No.: 40757

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Trade Mark No. 218280 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 40831/05/2010



Instruments, systems, equipment and devices for 
laboratory, biotechnology, bioresearch, biomedical 
and clinical diagnosis research, namely, hematology 
and blood analyzers; automated microbiology 
analyzers; automated hematology chemistry 
analyzers; DNA analyzers; particle and cell size 
analyzers; gas absorption analyzers; UV/visible 
spectrophotometers; scintillation counters and 
analyzers; pH meters; liquid chromatography cell 
sorters; parts for all of the above, namely, rotors, 
canister assemblies, tube racks, test tubes, pipette 
tips, and wetting trays; data collecting, analyzing, 
computing and calculating apparatus and parts 
therefor for use with medical diagnostic devices; all 
included in class 9.

מכשירים, מערכות, ציוד, ומתקנים למעבדה, ביוטכנולוגיה,
ביומחקר, ודיאגנוזה קלינית, מחקר ואנליזה, דהיינו, מכשירי
בדיקה להמטולוגיה ודם; מכשירי בדיקה מיקרוביולוגיים

אוטומטיים; מכשירים לבדיקה כימית אוטומטיים להמטולוגיה;
מכשירי בדיקה ל DNA ; מכשירי בדיקה לגודלי חלקיקים

/UV ותאים; מכשירי בדיקה לספיגת גז; ספקטרופוטומטרים
; pHאור נראה; מונים ומכשירי בדיקה לנצנוץ; מדי

כרומטוגרפיה נוזלית ממייני תאים; וחלקים לכל הנ"ל, דהיינו,
רוטורים, חיבורי מכלים, כונני מבחנות, מבחנות, חודי פיפטות,
ומגשי הרטבה; מתקני איסוף נתונים, בחינה, תפעול וחישוב
וחלקיהם לשימוש במשכירי דיאגנוסטיקה רפואית; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 07/01/2009, No. 77/645,090 ארה"ב , 07/01/2009 , מספר 77/645,090

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: Beckman Coulter, Inc.

Address: 4300 N. Harbor Blvd.  , Fullerton, California, 
U.S.A.

Identification No.: 40757

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Trade Mark No. 218282 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 40931/05/2010



Chemicals, reagents, and assays for medical 
purposes; diagnostic preparations for medical 
purposes; chemicals and reagents for in vitro 
diagnosis as well as for clinical and medical 
laboratory use; medical diagnosis chemicals and 
reagents; antibody-based chemicals and reagents for 
medical use, namely, monoclonal antibodies, 
diagnostic assay test kits consisting of medical 
diagnostic chemicals and reagents, and 
immunoassay test kits consisting primarily of in vitro 
reagents for the diagnosis and monitoring of 
physiological significance; all included in class 5.

כימיקלים, מגיבים ותבחינים למטרות רפואיות; תכשירים
אבחנתיים למטרות רפואיות; כימיקלים ומגיבים לדיאגנוסטיקה
במבחנה וכמו כן לשימוש קליני ובמעבדה רפואית; כימיקלים
ומגיבים לדיאגנוזה רפואית; כימיקלים ומגיבים מבוססים על
נוגדנים לשימוש רפואי, דהיינו, נוגדנים חד-שבטיים, ערכות
בדיקה דיאגנוסטיות המכילות כימיקלים ומגיבים לדיאגנוזה
רפואית וערכות בדיקה אימונולוגיות המכילות בעיקר מגיבים
במבחנה עבור הדיאגנוזה ומעקב בעל חשיבות פיזיולוגית;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 07/01/2009, No. 77/645,090 ארה"ב , 07/01/2009 , מספר 77/645,090

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: Beckman Coulter, Inc.

Address: 4300 N. Harbor Blvd.  , Fullerton, California, 
U.S.A.

Identification No.: 40757

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Trade Mark No. 218283 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 41031/05/2010



Snacks included in class 30. חטיפים הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A.M. HATIFEI HAEMEK LTD. שם: א.מ. חטיפי העמק בע"מ

Address: P.O.B. 87, Migdal Haemek, Israel כתובת : ת.ד.87, מגדל העמק, 10500, ישראל

Identification No.: 511667685מספר זיהוי: 511667685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Trade Mark No. 218292 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 41131/05/2010



Milk and milk products; included in class 29. חלב ומוצרי חלב; הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lahat Paz שם: להט פז

Address: Hashalom 6, Kfar Neter , 40593, Israel כתובת : השלום 6, כפר נטר, 40593, ישראל

Identification No.: 031582901מספר זיהוי: 031582901

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words כפר נטר separately, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים כפר נטר
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218321 מספר סימן

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 41231/05/2010



Cosmetic set for skin rubicundity relief; all included in 
class 3.

סדרת תכשירים קוסמטיים המשמשים להקלה מאדמומיות
בעור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HOLY LAND COSMETICS LTD. שם: הולילנד קוסמטיקס בע"מ

Address: 12 Gevulot St.  , Tel Aviv, 66844, Israel כתובת : רחוב גבולות 12  , תל אביב, 66844, ישראל

Identification No.: 510994874מספר זיהוי: 510994874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Friedman & Co., Adv.

Address: 2 Kaplan St., Tel-Aviv-Yafo , 64734, Yakhin 
House (2nd floor), Israel

שם: פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' קפלן 2, תל אביב-יפו, 64734, בית יכין (קומה 2),
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CALM, RED separately, 
but in the combination of the mark.

,CALM רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
RED בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218371 מספר סימן

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 41331/05/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists’ materials; paint brushes; all included in class 
16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי;

חומרים לאומנים; מכחולים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shabo Writing Implements Ltd. שם: שבו מכשירי כתיבה בע"מ

Address: כתובת : רחוב עמל 1, ת.ד.1038, עפולה עילית, 18550, ישראל

Identification No.: 512918921מספר זיהוי: 512918921

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Artman, Adv.

Address: 24 Kanfei Nesharim  , Jerusalem, 95464, Israel

שם: רמי ארטמן, עו"ד

כתובת : כנפי נשרים 24  , ירושלים, 95464, ישראל

גלילאו
GALILEO

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218460 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 41431/05/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists’ materials; paint brushes; all included in class 
16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי;

חומרים לאומנים; מכחולים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shabo Writing Implements Ltd. שם: שבו מכשירי כתיבה בע"מ

Address: כתובת : רחוב עמל 1, ת.ד.1038, עפולה עילית, 18550, ישראל

Identification No.: 512918921מספר זיהוי: 512918921

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Artman, Adv.

Address: 24 Kanfei Nesharim  , Jerusalem, 95464, Israel

שם: רמי ארטמן, עו"ד

כתובת : כנפי נשרים 24  , ירושלים, 95464, ישראל

אריסטו
ARISTO

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218466 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 41531/05/2010



Common metals and their alloys; metal buikding 
materials; transportable buildings and metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric 
cables and wires of common meta; ironmongery, 
small items of metal hardware; pipes and tubes of 
metal; safes; goods of common metal not included in 
other classes; ores; all included in class 6. Mortice 
door locks, cylinder mechanisms for locks, keys, 
padlocks and parts thereof; all included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים
ממתכת; חומרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים
ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל,
פריטים קטנים של מוצרי מתחת; צינורות ואבובים ממתכת;

כספות; סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים;
עופרות מתכת; הנכללים כולם בסוג 6. מנעולים חבויים לדלתות
ומנגנוני צילינדר למנעולים, מפתחות, מנעולי תליה וחלקיהם;

הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NABOB Ltd. שם: נבוב בע"מ

Address: Hakishor 1, Tel Aviv, 68167, Israel כתובת : הכישור 1, תל אביב-יפו, 68167, ישראל

Identification No.: 510294762מספר זיהוי: 510294762

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zvi Feferberg, Advocate

Address: 53 Derech Hashalom, P.O.B. 18255, 
Givatayim, 53454, Israel

שם: צבי פפרברג, עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 24, גבעתים,
53454, ישראל

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

Trade Mark No. 218535 מספר סימן

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 41631/05/2010



Canned fruits & vagetables, dry fruits, salt ed / 
roasted nut's & seed's; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים, מבושלים וקלויים; כולם
נכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MISHEL ASIVANA שם: מישל אסיבנה

Address: כתובת : המשוררת זלדה 3 נוה עוז, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 012326740מספר זיהוי: 012326740

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ARIE TSUK

Address: HAIM OZER, ST. 32 A, PETACH TIKVA, 
49361, Israel

שם: אריה צוק, עו"ד ונוטריון

כתובת : חיים עוזר 32א, פתח תקוה, 49361, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words פיצוחי, בניו separately, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים פיצוחי, בניו
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218551 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 41731/05/2010



Spicse; included in class 30. תבלינים;  נכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MISHEL ASIVANA שם: מישל אסיבנה

Address:  כתובת : המשוררת זלדה 3 נוה עוז, פתח תקוה, ישראל נוה עוז, פתח תקוה, ישראל3המשוררת זלדה

Identification No.: 012326740מספר זיהוי: 012326740

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ARIE TSUK

Address: HAIM OZER, ST. 32 A, PETACH TIKVA, 
49361, Israel

שם: אריה צוק, עו"ד ונוטריון

כתובת : חיים עוזר 32א, פתח תקוה, 49361, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תבליני, איכות separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תבליני,
איכות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218552 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 41831/05/2010



Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuel 
(including motor spirits); illuminants; additives, non-
chemical, to motor fuel, cutting fluids, diesel oil, fuel 
oil, gas oil, kerosene, naphtha, oils for making 
rubber, oils for releasing form work (building), oils for 
paints, petroleum (raw and refined), process oils 
included in this class, petroleum ether, textile oil, 
petroleum jelly for industrial purposes and industrial 
grease; all included in class 4.

שמנים וגריז תעשייתים; חומרי סיכה; הרכבים קולטי אבק,
מרטיבים וקושרים; דלק (כולל ספירט מנועי); מפיצי אור;

תוספים, לא כימיקלים, לדלק מנועי, נוזלי חיתוך, שמני דיזל,
שמני דלק, שמני גז, קרוסין, נפטא, שמנים ליצירת גומי, שמנים
לשחרור עבודות תבנית (מבנים), שמנים לצבעים, נפט (גולמי
ומזוקק), שמני עיבוד בסיווג זה, נפט אתר; שמן טקסטיל, ג'לי
נפט למטרות תעשיתיות וגריז תעשייתי; הכל כלול בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nynas AB (publ)

Address: ., P.O.B. 10700, ., 12129, Stockholm, Sweden

Identification No.: 800027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

NYFLEX

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218554 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 41931/05/2010



paints, lacquers; anti-rust preparations, colorants; 
raw natural resins; mastics; anti-rust oils and anti-rust 
greases, anti-corrosion preparations, bitumen 
varnish, gum resins, coatings (paints), printing ink, 
pigments (powdered paints), printing compositions 
(ink), thinners for paints and lacquers; all included in 
class 2.

צבעים, לכות; תכשירים נוגדי חלודה, חומרי צביעה; שרף גולמי
טבעי; שרפים; שמנים נוגדי חלודה וגריז נוגד חלודה, תכשירים
נוגדי קורוזיה, מבריק אספלט, שרפי גומי, ציפויים (צבעים), דיו
להדפסה, פיגמנטים (צבעים אבקתיים), הרכבי הדפסה (דיו),

מדללים לצבעים ולאקות; הכל כלול בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nynas AB (publ)

Address: ., P.O.B. 10700, ., 12129, Stockholm, Sweden

Identification No.: 800027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

NYFLEX

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218555 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 42031/05/2010



Chemicals used in industry; tempering preparations; 
adhesives used in industry; artificial fertilisers and 
artificial fertilisers containing nitrogen, chemicals 
used in agriculture, carbon black for industrial 
purposes, rubber strengthening agents, chemicals 
used in forestry (except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides), chemical mixtures for 
repairing tyre inner tubes, leather-impregnating 
chemicals, release agents and release agent 
preparations, foundry moulding preparations, 
chemical preparations for the manufacture of paints, 
adhesives for wallpaper, plasticisers and oil-based 
compounds of plasticisers, process oils, included in 
this class, dispersions of plastics, tyre sealing 
preparations and compositions for repairing tyres; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה; תרכיזי הרפיה; דבקים לשימוש
בתעשייה; דשנים מלאכותיים, ודשנים מלכותיים המכילים חנקן,
כימיקלים לשימוש בחקלאות, פחמן שחור למטרות תעשייתיות,
חומרים מחזקי גומי, כימיקלים לשימוש ביערנות (פרט לקוטלי
פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים וקוטלי טפילים), תערובות

כימיות עבור תיקון פנימיות צמיגים, כימיקלים ממלאי עור,
חומרי שחרור  ותרכיזי חומרי שחרור, תרכיזי עיצוב התכה,
תרכיזים כימיים לייצור צבע, דבקים עבור טפטים, מרככים

ותרכובות מבוססות שמן למרככים, שמני עיבוד, כלולים בסוג
זו, פזורה של פלסטיק, תרכיזי איטום צמיגים ותרכובות לתיקון

צמיגים; הכל כלול בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nynas AB (publ)

Address: ., P.O.B. 10700, ., 12129, Stockholm, Sweden

Identification No.: 800027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

NYFLEX

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218556 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 42131/05/2010



Containers for tooth picks (not of precious metal), 
dental flossers, dental flossholder, dental sticks, 
dental tape, floss for dental purposes, interdental 
brushes, tooth floss, tooth picks, toothbrushes, 
electric toothbrushes, toothpick holders, toothpicks; 
all included in class 21.

מכלים עבור קיסמי שיניים (שאינם ממתכת יקרה), חוטים
דנטליים, מחזיק חוט דנטלי, מקלות דנטליים, סרטים דנטליים,
חוט למטרות דנטליות, מברשות בין השיניים, חוט לשיניים,
קיסמים, מברשות שיניים, מברשות שיניים חשמליות, מחזיקי

קיסמי שיניים, קיסמי שיניים; הכל כלול בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TEPE MUNHYGEINPRODUKTER AB

Address: MALMO, Sweden

Identification No.: 70224

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

TEPE

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218557 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 42231/05/2010



Mineral water, soda water and other non-alcoholic 
drinks, fruit beverages and fruit juices, nectars and 
other preparations for making beverages; Drinking 
water, Bottled drinking water, all included in Class 32.

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים, משקאות
מפירות ומיצי פירות, עסיסים ותכשירים אחרים להכנת

משקאות; מי שתייה; מי שתייה בבקבוק, הנכללים כולם בסוג
32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 218584 מספר סימן

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 42331/05/2010



Services of stores including mobile stores, vending 
carts and kiosks; advertising services, included in 
Class 35

שירותי חנויות, לרבות חנויות ניידות, עגלות ממכר, קיוסקים
ופיצוציות; שירותי פרסומת, הנכללים בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 218585 מספר סימן

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 42431/05/2010



Automatic vending machines and mechanisms for 
coin operated apparatus; electronic credit cards, 
included in Class 9

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים
ע"י מטבע; כרטיסי אשראי אלקטרוניים, הנכללים בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 218586 מספר סימן

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 42531/05/2010



Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); non electric 
coffee-making machines and non electric machines 
for extracting juices, for domestic and professional 
use; percolators; glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes, including 
coffee and coffee beverages utensils and sets, made 
of ceramics or glass, all included in Class 21

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או
מצופים בה); מכונות לא חשמליות להכנת קפה ולסחיטת מיצים
לשימוש ביתי ומקצועי; מסנני קפה; כלי זכוכית, חרסינה וחומר
שאינם כלולים בסוגים אחרים, לרבות כלים ומערכות להגשת
קפה ומשקאות קפה, העשויים מקרמיקה או זכוכית, הכלולים

כולם בסוג 21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 218588 מספר סימן

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 42631/05/2010



Electric coffee-making machines, machines for the 
preparation of juices and shakes and for extracting 
juices, all for domestic and professional use; water 
filters; cartridges for water filters; apparatus for 
treatment, purification and filtration of drinking water; 
domestic water treatment, purification and filtration 
units, for drinking water; water bars; water bottles 
comprising treatment, purification and filtration filters, 
which are sold empty, all included in Class 11

מכונות חשמליות להכנת קפה, להכנת מיצים ושייקים ולסחיטת
מיצים, כולן לשימוש ביתי ומקצועי; מסנני מים; מחסניות עבור
מסנני מים; התקנים לטיפול במי שתייה, טיהור וסינון של מי
שתייה; יחידות לטיפול במים, טיהור וסינון של מים, לשימוש
ביתי; בר מים; בקבוקי מים הכוללים מסננים לטיפול במים,

טיהור וסינון של מים, הנמכרים ריקים, הנכללים כולם בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 218589 מספר סימן

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 42731/05/2010



Chemical substances for treatment, purification and
filtration
of drinking water, included in Class 1

חומרים כימיים לטיפול במי שתייה, טיהור וסינון של מי שתייה,
הנכללים בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 218590 מספר סימן

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 42831/05/2010



Chemical substances for treatment, purification and
filtration
of drinking water, included in Class 1

חומרים כימיים לטיפול במי שתייה, טיהור וסינון של מי שתייה,
הנכללים בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 218591 מספר סימן

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 42931/05/2010



Locks and lock goods, also including lock cases, lock 
cylinders, striking plates, keys and key blanks; doors 
and windows; frames, hinges and handles; door 
closers (not electric); emergency and panic devices 
for doors and windows; fittings and mountings for 
doors and windows as well as other door and window 
hardware; wind breaks; parts for all the aforesaid 
goods being goods in class 6; all the aforesaid goods 
being of metal or predominantly of metal; small items 
of metal hardware; all included in class 6.

מנעולים וציוד נעילה, כולל אף נרתיקים למנעולים, צילינדרים
למנעולים, לוחות בולטים, מפתחות ומפתחות מסטר; דלתות
וחלונות; מסגרות, צירים וידיות; סגרים לדלתות (שאינם

חשמליים); מתקני חירום ובהילות לדלתות ולחלונות; מתאמים
והרכבות לדלתות ולחלונות כמו גם כלי מתכת אחרים לדלתות

וחלונות; בלמי רוח; חלקים לכל הסחורות הנזכרות לעיל
המהווים סחורות בסוג 6; כל הסחורות הנזכרות לעיל עשויות
ממתכת או בעיקרן ממתכת; פריטים קטנים של כלי מתכת;

הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASSA ABLOY AB

Address: Box 70340  , Stockholm, 10723, Sweden

Identification No.: 49638

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HI-O

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218682 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 43031/05/2010



Antimicrobials for dermatological and medical use, 
namely, solutions, creams, gels and lotions; all 
included in class 5.

אנטימיקרוביילים לשימוש דרמטולוגי ורפואי, דהיינו, תמיסות,
קרמים, ג'לים ותחליבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CareFusion Corporation

Address: 3750 Torrey View Court, San Diego, California 
92130, U.S.A.

Identification No.: 800077

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218695 מספר סימן

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 43131/05/2010



Electric, electronic and electromechanical locks and 
lock goods, also including electronic lock cylinders, 
electric striking plates, door magnets, electronic keys, 
key cards, also including electronic or magnetic 
access control cards and smart cards, and key card 
readers, also including electronic or magnetic access 
control card readers and smart card readers; units for 
programming locks, lock cylinders, keys, key cards 
and key card readers; electromechanical and 
electrohydraulical door openers, door closers and 
door operators; electric and electromechanical door 
and window hardware; electronic and magnetic 
sensors; apparatus and instruments for signalling 
and checking, also including checking and/or 
controlling people's movement within, entrance to 
and exit from buildings and through doors and gates 
and/or for use with locks; magnetic and electronic 
identity cards; magnetic data carriers and computer 
software; all included in class 9.

מנעולים וציוד נעילה חשמליים, אלקטרוניים ואלקטרומכניים,
הכללים גם צילינדרים למנעולים אלקטרוניים, לוחות חשמליים

בולטים, מגנטים לדלתות, מפתחות אלקטרוניים, כרטיסי
מפתח, הכוללים גם כרטיסי בקרת גישה וכרטיסים חכמים
אלקטרוניים או מגנטיים, וקוראי כרטיסי מפתח, הכוללים גם

קוראי כרטיסי בקרת גישה וקוראי כרטיסים חכמים אלקטרוניים
או מגנטיים; יחידות לתכנות מנעולים, צילינדרים לנעילה,

מפתחות, כרטיסי מפתח וקוראי כרטיסי מפתח; פותחי דלתות,
סוגרי דלתות ומפעילי דלתות אלקטרומכניים ואלקטרו

הידראוליים; חומרה חשמלית ואלקטרומכנית לדלתות וחלונות;
חיישנים אלקטרוניים ומגנטיים; התקנים ומכשירים לאיתות
ובדיקה, הכוללים גם בדיקה ו/או בקרה על תנועת אנשים
בפנים, כניסה ויציאה מבניינים ודרך דלתות ושערים ו/או

לשימוש עם מנעולים; כרטיסי זיהוי מגנטיים ואלקטרוניים; נשאי
נתונים מגנטיים ותוכנת מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASSA ABLOY AB

Address: Box 70340  , Stockholm, 10723, Sweden

Identification No.: 49638

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HI-O

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218697 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 43231/05/2010



Clothing, footwear, headgear, included in class 25 דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Huberman's Europe GmbH

Address: Hanauer Landstrasse 155, Frankfurt, 60314, 
Germany

Identification No.: 800085

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218727 מספר סימן

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 43331/05/2010



Class: 30 סוג: 30

France , 27/08/2008, No. 08 3 595 699 צרפת , 27/08/2008 , מספר 699 595 3 08

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Cocoa, chocolate, cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages; chocolate products; all 
included in class 30.

קקאו, שוקולד, משקאות מבוססות על קקאו, משקאות
מבוססות על שוקולד; מוצרי שוקולד; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SONAFI

Address: 42 rue Rieussec  , Viroflay, 78220, France

Identification No.: 48452

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ANDOA

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218729 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 43431/05/2010



Class: 5 סוג: 5

European Community Trade Mark , 09/10/2008, No. 
007299969

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/10/2008 , מספר
007299969

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Analgesic, anti-inflammatories and anti-pyretics; all 
included in class 5.

משככי כאבים, חומרים אנטי דלקתיים ונגד קדחת; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane  , Hull, 87, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ULTIMA

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218734 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 43531/05/2010



Class: 5 סוג: 5

United Kingdom , 28/10/2008, No. 2501086 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מספר 2501086

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Pharmaceutical preparations and substances having 
anti-inflammatory, anti-pyretic and analgesic 
properties; medicated beverages and preparations 
for making such beverages; medicated confectionery; 
medicated skin care preparations; disinfectants 
(other than for laying or absorbing dust); disinfectants 
for household use or for hygiene or sanitary 
purposes; sanitary preparations; articles impregnated 
with an antiseptic product; antiseptic preparations, 
anti-bacterial preparations, disinfecting preparations, 
germicides; insecticides and miticides; insect 
repellants; preparations for destroying and repelling 
vermin; fungicides; deodorants (not for personal use); 
air freshening preparations; fabric deodorisers and 
refresheners; all included in class 5.

תכשירים רפואיים וחומרים בעלי מאפיינים אנטי דלקתייים,
אנטי קדחתיים ומשככי כאבים; משקאות רפואיים ותכשירים
להכנת משקאות כאלו; דברי מתיקה תרופתיים, תכשירים

רפואיים לטיפול בעור; חומרי חיטוי (שאינם משמשים לדיכוי או
שאיבת אבק); חומרי חיטוי לשימוש במשק הבית או לשימוש
למטרות היגיינה וסניטציה; תכשירים סניטריים; פריטים ספוגים
בחומר מחטא; תכשירי חיטוי, תכשירים אנטי בקטריאליים,
תכשירים מחטאים, קוטלי חיידקים, קוטלי חרקים וקוטלי

קרדיות; דוחי חרקים; תכשירים להשמדת והרחקת מזיקים;
חומרים קוטלי פטריות; דיאודורנטים (לא לשימוש אישי);

תכשירים לטיהור אויר; מפיגי ריחות ומרענני אריגים; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218735 מספר סימן

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 43631/05/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 43731/05/2010



Class: 5 סוג: 5

European Community Trade Mark , 09/10/2008, No. 
007301047

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/10/2008 , מספר
007301047

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Analgesic, anti-inflammatories and anti-pyretics; all 
included in class 5.

משככי כאבים, חומרים אנטי דלקתיים ונגד קדחת; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane  , Hull, 87, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COMBIACT

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218736 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 43831/05/2010



Dishwashers, washing machines, electric grinders; all 
included in class 7.

מדיחי כלים, מכונות שטיפה, מטחנות חשמליות; הנכללים כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FILIPPI S.r.l.

Address: Via Fornace, 1 Strada, S. GIORGIO DELLE 
PERTICHE (PD) , 35010, Italy

Identification No.: 800089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Trade Mark No. 218752 מספר סימן

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 43931/05/2010



Refrigerating cabinets, refrigerators, freezers, ovens, 
gas ovens, microwave ovens, electric ovens, 
pyrolytic ovens, electric hobs, gas hobs, ceramic 
hobs, cookers, gas cookers, combination cookers, 
electric cookers, cooking rings, stoves, cooker hoods, 
small gas or electric household appliances, ice 
machines and apparatus, air-conditioner appliances, 
air-conditioner machines, steel sinks, sinks, 
fibreglass sinks, ceramic sinks; all included in class 
11.

ארונות קירור, מקררים, מקפיאים, תנורים, תנורי גז, תנורי
מיקרוגל, תנורים חשמליים, תנורים פירוליטיים, כיריים

חשמליים, כיריים מופעלות בגז, כיריים קרמיים, מכשירי בישול,
מכשירי בישול המופעלים בגז, מכשירי בישול משולבים,
מכשירי בישול חשמליים, טבעות בישול, תנורים, מכסים

למכשירי בישול, מכשירים ביתיים קטנים המופעלים באמצעות
חשמל או גז, מכונות ומכשירי קרח, מכשירים למיזוג אויר,

מכונות למיזוג אויר, כיורים מפלדה, כיורים, כיורים מפיברגלס,
כיורים קרמיים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FILIPPI S.r.l.

Address: Via Fornace, 1 Strada, S. GIORGIO DELLE 
PERTICHE (PD) , 35010, Italy

Identification No.: 800089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Trade Mark No. 218753 מספר סימן

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 44031/05/2010



Providing online non-downloadable software, namely, 
computer software that provides consumers access 
to health care and health care professionals via 
computer, telephone, or other electronic means, 
included in Class 38.

אספקת תוכנות מחשב מקוונות שלא ניתנות להורדה, שהן
תוכנות מחשב שמספקות גישה של צרכנים לטיפול בריאותי
ולאנשי מקצוע בטיפול בריאותי באמצעות מחשב, טלפון או

אמצעים אלקטרוניים אחרים, הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN WELL CORPORATION

Address: Boston, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 67292

(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

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 AMERICAN and WELL 
but in the combination of the mark

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AMERICAN ו- WELL אלא בהרכב הסימן

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AMERICAN  WELL

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218806 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 44131/05/2010



Trade Mark No. 218812 מספר סימן

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 44231/05/2010



Sunflower seeds; pumpkin seeds; albumen for use in 
food; blanched nuts; canned cooked meat; canned 
fish; canned fruits and vegetables; canned or bottled 
fruits; canned or bottled vegetables;   canned pork & 
beans; canned processed olives; canned tomatoes; 
canned vegetables; canned, cooked or otherwise 
processed tomatoes; cut fruits [bagged, canned or 
bottled]; cut vegetables [bagged, canned or bottled]; 
candied nuts; chocolate nut butter; corn oil [for food]; 
chocolate nut butter; cocoa butter for food purposes; 
cocoa butter for food purposes; cooked fruits and 
vegetables; crystallized fruits; crystallized, frosted, 
frozen, and preserved fruit; dried fruit and 
vegetables; desiccated coconut; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
edible oils and fats, fish and meat preserves; edible 
oils and fats, preserves and pickles; edible oils and 
edible fats; edible oils and edible fats; eggs; food 
additives in the nature of fat acids made from meat, 
fish, fruits, vegetables, eggs, milk and edible oils and 
fats; fig and date roll consisting of dried fruits, nuts, 
and spices; fruit-based organic food bars, also 
containing  fruits, dried fruits, fruit juice, grain, 
vegetables, nuts, seeds, chocolate; nut and seed-
based snack bars; fruit pulps; frozen fruits; gherkins; 
ground almonds; jellies and jams; jams and 
marmalades; margarine, edible oils and fats; 
marmalades and jams; milled flax seeds; meat, fish, 
poultry and game;  meat and meat extracts; meat, 
fruit and vegetable jellies, jams, eggs; milk beverages 
containing fruits; milk beverages with high milk 
content; milk products excluding ice cream, ice milk 
and frozen yogurt; milled flax seeds; nut and seed-
based snack bars; nut butters; nut cheese, namely, 
cheese-type product made from nuts; nut-based 
snack foods, namely, nut crisps; nut and seed-based 
snack bars; organic nut and seed-based snack bars; 
oil, namely,  vegetable oil, salad oil; potato-based 
snack foods; potato crisps and chips; preserved, 
dried and cooked fruit and vegetables; preserved, 
dried, cooked and grilled vegetables; prepared nuts; 
preserved fruits; processed almonds; processed 
cabbage; processed mushrooms; prepared nuts; 
processed fruit- and nut-based food bars; processed 
plantain seeds; processed pumpkin seeds; peanut 
butter; peanut butter toppings; peanut butter 
confectionery chips; processed edible seeds; 
processed potatoes; roasted nuts; raisins; rape oil 
[for food]; sauerkraut; sliced fruits [bagged, canned or 
bottled]; sliced vegetables [bagged, canned or 
bottled]; seasoned nuts; shelled nuts; snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and/or raisins; snack mix  consisting of 
dehydrated fruit and processed nuts; snack mix 
consisting primarily of dehydrated fruits, processed 
nuts and also including sesame sticks; snack mix 
consisting of primarily of processed nuts and salted 
squash seeds and also including toasted corn; tinned 
meat; tinned olives; tinned tomatoes; vegetable chips 
whey yoghurt drinks; yoghurts; all included in Class 
29.

גרעיני חמנייה; גרעיני דלעת; חלבון ביצה לשימוש במאכלים;
אגוזים מולבנים; בשר מבושל בקופסאות שימורים; דגים

בקופסאות שימורים; פירות וירקות בקופסאות שימורים; פירות
בקופסאות שימורים או צנצנות; ירקות בקופסאות שימורים או

צנצנות; בשר חזיר ושעועית בקופסאות שימורים; זיתים
מעובדים בקופסאות שימורים; עגבניות בקופסאות שימורים;
ירקות בקופסאות שימורים; עגבניות מבושלות או מעובדות
בצורה אחרת בקופסאות שימורים; פירות חתוכים [בשקיות,
קופסאות שימורים או בצנצנות]; ירקות חתוכים [בשקיות,
קופסאות שימורים או בצנצנות]; אגוזים מסוכרים; חמאת
שוקולד אגוז; שמן תירס [למאכלים]; חמאת שוקולד אגוז;

חמאת קקאו לצורכי מאכלים; פירות וירקות מבושלים; פירות
מזוגגים; פירות מזוגגים, מצופים, קפואים, ומשומרים; פירות
וירקות יבשים; קוקוס מיובש; מוצרי מחלבה למעט גלידה,

משקה חלב אייס ויוגורט קפוא (פרוזן יוגורט); שמנים ושומנים
הניתנים לאכילה, דגים ובשרים משומרים; שמנים ושומנים
הניתנים לאכילה, ריבות וחמוצים; שמנים הניתנים לאכילה
ושומנים הניתנים לאכילה; שמנים הניתנים לאכילה ושומנים
הניתנים לאכילה; ביצים; תוספי מזון כגון חומצות שומן מבשר,
דגים, פירות, ירקות, ביצים, חלב ושמנים ושומנים הניתנים

לאכילה; גלילת תאנים ותמרים המכילה פירות יבשים, אגוזים
ותבלינים; חטיפים אורגאניים על בסיס פירות, המכילים גם
פירות, פירות יבשים, מיץ פירות, דגנים, ירקות, אגוזים,

גרעינים, שוקולד; חטיפים על בסיס אגוזים וגרעינים; פירות
כתושות; פירות קפואים; מלפפונים חמוצים; שקדים טחונים;
ריבות וג'לי; ריבות ומרמלאדות; מרגרינה, שמנים ושומנים
הניתנים לאכילה; מרמלאדות וריבות; גרעיני פשתן טחונים;
בשרים, דגים, עופות וציד; בשרים ותמציות בשר; ג'לי בשר,
פירות וירקות, ריבות, ביצים; משקאות חלב המכילות פירות;
משקאות חלב המכילות אחוז גבוה של חלב; מוצרי חלב למעט
גלידה, משקה חלב אייס ויוגורט קפוא (פרוזן יוגורט); גרעיני
פשתן טחונים; חטיפים על בסיס אגוזים וגרעינים; חמאות
אגוזים; גבינת אגוזים, דהיינו, מוצר גבינה העשוי מאגוזים;

חטיפים על בסיס אגוזים, דהיינו, חטיפי צ'יפס אגוזים; חטיפים
על בסיס אגוזים וגרעינים; חטיפים אורגאניים על בסיס אגוזים
וגרעינים; שמן, דהיינו, שמן צמחי, שמן לסלט; חטיפים על בסיס

תפוחי אדמה; חטיפי צ'יפס מתפוחי אדמה; פירות וירקות
משומרים, מיובשים ומבושלים; ירקות משומרים, מיובשים
מבושלים וצלויים; אגוזים מוכנים; פירות משומרים; שקדים
מעובדים; כרוב מעובד; פטריות מעובדות;  אגוזים מוכנים;
חטיפים מעובדים על בסיס פירות ואגוזים; גרעיני לחך

מעובדים; גרעיני דלעת מעובדים; חמאת בוטנים; ציפויים
העשויים מחמאת בוטנים; חטיפי מגדנייה מחמאת בוטנים;
גרעינים אכילים מעובדים; תפוחי אדמה מעובדים; אגוזים
קלויים; צימוקים; שמן קנולה [למאכלים]; כרוב כבוש; פירות

פרוסים [בשקיות, קופסאות שימורים או צנצנות]; ירקות פרוסים
[בשקיות, קופסאות שימורים או צנצנות]; אגוזים מתובלים;

אגוזים מקולפים; חטיף מעורב המכיל בעיקר פירות מעובדים,
אגוזים מעובדים ו/או צימוקים; חטיף מעורב המכיל פירות

מיובשות ואגוזים מעובדים; חטיף מעורב המכיל בעיקר פירות
מיובשות, אגוזים מעובדים וגם מכיל מקלות שומשום; חטיף
מעורב המכיל בעיקר אגוזים מעובדים וגרעיני דלעת/קישוא
מלוחים וגם מכיל תירס קלוי; בשרים בקופסאות שימורים;

זיתים בקופסאות שימורים; עגבניות זיתים בקופסאות שימורים;
חטיפים צמחיים מי גבינה משקאות יוגורט; יוגורטים; הכל נכלל

בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 44331/05/2010



Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennost'yu "Babkiny semechki"

Address: 46, Udal'tsova street, Moscow, 119607, Russian 
Federation

Identification No.: 800103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 44431/05/2010



Gels, salts for the bath and the shower not for 
medical purpose ; toilet soaps, body deodorants ; 
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, the body and the hands ; sun 
care preparations  (cosmetic products) ; make-up 
preparations ; shampoos ; gels, sprays, mousses and 
balms for the hair styling and hair care ; hair 
lacquers ; hair colouring and hair decolorant 
preparations ; permanent waving and curling 
preparations ; essential oils for personal use; all 
included in class 3.

ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת אשר לא לשימוש רפואי; סבוני
אמבט, דיאורדורנטים לגוף; קוסמטיקה שהיא בעיקר קרמים,
תחליבים, תרחיצים, ג'לים ואבקות לפנים, לגוף ולידיים; מוצרים
להגנה מהשמש (מוצרים קוסמטיים) ; תכשירי איפור; שמפו;
ג'לים, תרסיסים, מוסים ותכשירים מרגיעים לעיצוב השיער
והטיפול בו; לקות לשיער; תכשירי צביעה לשיער ותכשירים
מסירי צבע; תכשירים לסלסול ותלתול תמידי; תמציות שמנים

לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218814 מספר סימן

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 44531/05/2010



Intraocular lenses; all included in Class 10. עדשות תוך-עיניות; הכל נכלל בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NuLens Limited שם: ניולנס בע"מ

Address: 15 Maskit Street, P.O.B. 2225, Herzliya Pituach, 
46121, Israel

כתובת : רח' משכית 15, ת.ד.2225, הרצליה פיתוח, 46121,
ישראל

Identification No.: 513302232מספר זיהוי: 513302232

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DYNACURVE

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218863 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 44631/05/2010



Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; 
knitted fabrics (garments); pullovers; sleeveless 
pullovers; T-shirts; vests; singlets; sleeveless 
singlets, frocks; skirts; underwear; bathing suits; bath 
robes; shorts; trousers; sweaters; bonnets; caps; 
hats; sashes for wear; scarves; shawls; peaked caps; 
tracksuits; sweatshirts; jackets, sports jackets, 
stadium jackets (chasubles); blazers; waterproof 
clothing; coats; uniforms; neckties; wristbands; 
headbands; gloves; aprons; bibs, not of paper; 
pyjamas; playclothes for infants and children; 
stockings and socks; stocking suspenders; belts; 
suspenders/braces; all included in class 25.

הלבשה; נעליים והנעלה; כיסויי ראש; חולצות; בדים סרוגים
(לבוש); אפודות; אפודות ללא שרוולים; חולצות טי; מקטורנים;

גופיות; גופיות ללא שרוולים, גלימות; חצאיות; הלבשה
תחתונה; בגדי רחצה; חלוקי רחצה; מכנסיים קצרים; מכנסיים;
סוודרים; מצנפות; כומתות; כובעים; אבנטים ללבישה; צעיפים;
שלים; כובעי מצחייה; חליפות ריצה; חולצות מיזע; מקטורנים,
מקטורני ספורט, מקטורני אצטדיון (גלימות עליונות); בלייזרים;
לבוש אטום מים; מעילים; מדים; עניבות; סרטים לפרק היד;

סרטי ראש; כפפות; סינרים; סינרים לתינוק, לא מנייר; פיג'מות;
לבוש למשחק לפעוטות וילדים; גרביונים וגרביים; ביריות;

חגורות; כתפות/כתפיות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218879 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 44731/05/2010



Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans 
(vehicles), buses, camping cars, refrigerated 
vehicles; airplanes and boats; air balloons, dirigible 
balloons (airships); automotive accessories namely 
glare shields, pneumatic tires, casings for pneumatic 
tires; luggage racks, ski racks, rims and wheel 
hubcaps; seat covers, vehicle covers, baby 
carriages, strollers, safety seats for infants and 
children (for vehicles); land vehicle engines; radiator 
shields; headlight shields; steering wheels for 
vehicles; sports commercial vehicles; trailers; all 
included in class 12.

אופניים, אופנועים, מכוניות, משאיות, ואנים (כלי רכב),
אוטובוסים, רכבי מחנאות, רכבי קירור; מטוסים וספינות;

כדורים פורחים, בלונים הניתנים להכוונה (ספינות אוויר); אבזרי
רכב דהיינו מגני שמש, צמיגים פניאומטיים, כיסויים לצמיג

פניאומטיים; מתלי מטען, מתלי סקי, צלחות לגלגל ולמסגרות
חיצוניות כיסויי מושב; כיסויי מושב, כיסויי רכב, עגלות תינוק,
עגלות טיול, מושבי תינוקות או ילדים (לכלי רכב); מנועים לכלי
רכב יבשתיים; מגני רדיאטור; מגני פנסים קדמיים; גלגלי הגה
לכלי רכב; כלי רכב מסחרי לספורט; טריילרים; הנכללים כולם

בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218880 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 44831/05/2010



Coloring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and journals, 
including those connected with sportsmen and 
women or sports events; page markers; printed 
teaching material; score sheets; programs for events; 
albums for events; photograph albums; autograph 
books, printed timetables, brochures; photographs of 
players for collectors; bumper stickers, stickers, 
albums, sticker albums; posters; photographs; paper 
tablecloths; paper serviettes; paper bags; invitation 
cards; greeting cards; gift-wrapping paper; coasters 
and table mats of paper; garbage bags of paper or 
plastic materials; paper bags; food-wrapping paper; 
food preservation bags; paper coffee filters; labels 
(not of fabric); paper hand towels; wet wipes; toilet 
paper; napkins for removing make-up; handkerchief 
boxes of paper and cardboard; paper handkerchiefs; 
paper diapers; stationery and instructional and 
teaching material (except apparatus); typewriter 
paper; copying paper; envelopes; writing pads; 
document sleeves; tissue-paper; exercise books; 
paper sheets for note-taking; writing paper; binder 
paper; waste-paper baskets; files; book cover paper; 
luminous paper; self-adhesive paper for notes; 
paperweights; crepe paper; cloth paper; paper 
badges or insignia; paper flags; paper pennants; 
writing instruments; fountain pens; pencils; ball-point 
pens; ball-point pen and pencil sets; felt-tip markers; 
fiber-tip pens and felt-tip pens; markers; ink, inking 
pads, rubber stamps; typewriters (electric or non-
electric); lithographs, lithographic works of art; 
paintings (pictures), framed or unframed; paint 
boxes, paints and coloring pencils; chalks; pencil 
ornaments; blocks for printing; address books; time 
planners; personal organizers of paper; road maps; 
tickets, admission tickets, lottery tickets; scratch 
cards; checks; comic books; calendars; postcards; 
advertising panels, banners and equipment included 
in this class; transfers (decalcomanias); sticking 
labels; office requisites (except furniture); correction 
fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands and 
containers for office articles; paper clips; thumbtacks; 
rulers; adhesive tapes for stationery, adhesive tape 
dispensers; staples; stencils; document folders; 
bulldog clips; memo pad holders; cases for business 
cards; bookends; holders for books; stamps (seals); 
postage stamps; credit cards, telephone cards, cash 
cards, cards for traveling and for shows, check 
guarantee cards and debit cards being non-magnetic 
and of paper or cardboard; diaper pants of paper or 
cellulose (disposable); paper luggage labels; 
passport holders; travellers' checks; checkbook 
holders; all included in class 16.

חוברות צביעה וציור; חוברות פעילויות; כתבי עת; עיתונים;
ספרים ומגזינים, כולל אלה הקשורים לספורטאים וספורטאיות
או אירועי ספורט; סימניות; חומר הוראה מודפס; גיליון תוצאות;

תוכניות עבור אירועים; אלבומים עבור אירועים; אלבומי
תצלומים; פנקסי חתימות, לוחות זמנים מודפסים, עלונים;

תצלומים של שחקנים עבור אספנים; מדבקות לפגוש, מדבקות,
אלבומים, אלבומי מדבקות; פוסטרים; תצלומים; מפות שולחן
מנייר; מפיות נייר; שקיות נייר; כרטיסי הזמנות; כרטיסי ברכה;
נייר עטיפה למתנות; תחתיות ותחתיות שולחן מנייר; שקיות

אשפה מחומרי נייר או פלסטיק; שקיות נייר; נייר לעטיפת מזון;
שקיות לשימור מזון;  מסנני קפה מנייר; תוויות (לא מאריגים);
מגבות נייר לידיים; מגבונים לחים; נייר טואלט; מפיות עבור
הסרת איפור; קופסאות נייר וקרטון לממחטות; ממחטות נייר;

חיתולי נייר; צרכי כתיבה וחומרי לימוד והוראה (למעט
מכשירים); נייר למכונת כתיבה; נייר העתקה; מעטפות; פדים
לכתיבה; שקיות למסמכים; נייר טישו; ספרי תרגול; פתקיות

תזכורת; נייר כתיבה; נייר כריכה; פחים לנייר משומש; תיקיות;
נייר לעטיפת ספרים; נייר זוהר; נייר הדבקה להודעות;

משקולות נייר; נייר קרפ; נייר בד; תגים או סמלים מנייר; דגלי
נייר; דגלוני נייר; כלי כתיבה; עטים נובעים; עפרונות; עטים

כדוריים; ערכות עטים כדוריים ועפרונות; מרקרי חוד-לבד; עטי
חוד-סיב וחוד-לבד; מרקרים; דיו, כריות דיו, חותמות גומי;
מכונות כתיבה (חשמליות או לא חשמליות); ליטוגרפיות,

עבודות אמנות ליטוגרפיות; ציורים (תמונות), ממוסגרות או לא
ממוסגרות; קופסאות צביעה, צבעים ועפרונות צבעוניים; גירים;
קישוטי עפרונות; גלופות דפוס; פנקסי כתובות; יומנים אישיים;
ארגוניות אישיות מנייר; מפות דרכים; כרטיסים, כרטיסי כניסה,
כרטיסי לוטו; כרטיסי גירוד; שיקים; חוברות קומיקס; לוחות
שנה; גלויות; שלטי פרסום, כרזות וציוד הנכללים בסוג זה;
תעתיקים (דקלקומניות); תוויות הדבקה; ציוד משרדי (למעט
רהיטים); נוזלי תיקון; מחקי גומי; מחדדי עפרונות; מעמדים
ומיכלים למכשירי כתיבה; מהדקי נייר; סיכות נעיצה; סרגלים;
סרטי הדבקה לצרכי כתיבה, מנפיקים לסרט הדבקה; סיכות
שידוך; שעווניות; מחזיקי מסמכים; אוגדני מסמכים; מחזיקי
מחברות; מחזיקים לכרטיסי ביקור; אוחזי ספרים; מחזיקים

לספרים; בולים (חותמות); בולי דואר; כרטיסי אשראי, כרטיסי
חיוג, כרטיסי כספומט, כרטיסים עבור נסיעות  ועבור מופעים,
כרטיסי הבטחת שיקים וכרטיסי חיוב אשר אינם מגנטיים ומנייר
או מקרטון; מכנסי חיתולים מנייר או צלולוזה (חד פעמיים);

תוויות נייר למטען; מחזיקי דרכונים; המחאות נוסעים; מחזיקי
פנקס שיקים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218885 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 44931/05/2010



Owners

Name: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ח סיון תש"ע - 45031/05/2010



UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218886 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 45131/05/2010



Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 45231/05/2010



Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising services; services of an advertising text 
publishing agency; services of an advertising agency; 
services of an advertising agency on a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; dissemination of 
advertisements; rental of advertising space; rental of 
advertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; advertising in the form of animated 
cartoons; promotional agency services, promotional 
agency services for sports and public relations; 
promotion of football events; market study services; 
market research services; public opinion polling 
services; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; advertising organization for 
trade fairs; compilation and systematization of 
information in databases; database management 
services; drawing up statistical information; 
advertising for sports events in connection with 
football; retail sales services for products of all types; 
retail sales services for solvents, paraffin, waxes, 
bitumen and petroleum; assembling of various goods 
for the benefit of third parties (except transport) with 
a view to offering customers the option of 
conveniently viewing and purchasing these products 
in a store or via a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communications 
devices; advertising and promotional services, 
information services concerning advertising and 
promotion, commercial information agencies, all the 
above-mentioned services offered online from a 
computer database or on a global computer network 
(the Internet) or via wireless electronic 
communication devices; design and compilation of 
advertisements for use as web sites in a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; provision of space 
on websites, for advertising products and services; 
auctioneering on a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; collection of directories for publication on the 
Internet and on a wireless electronic communications 
network; commercial administration services for 
processing commercial services on a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; data collection, 
creation and management, namely compilation of 
domain names in a registry; sales promotion, namely 
implementing preferential programmes for 
customers; establishment of bonus programmes for 
customers in stadiums by means of distributing 
encoded loyalty and membership cards which may 
contain personal user data; issuance of supporter 
loyalty cards containing personal information on the 
identity of the cardholder and which allow access to 
sports stadiums to be controlled; electronic 
commerce services (e-commerce), namely provision 
of information on products via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes; 
compilation of data in a central computer file and 
especially of fixed or animated images; electronic 
commerce services, namely online services for the 
provision of goods purchase and sales contracts for 
third parties; promotion of sporting events in the field 
of football; promotion of third-party products and

לשכות תעסוקה; גיוס כוח אדם; שירותי פרסום; שירותי סוכנות
הוצאה לאור של טקסט פרסומי; שירותים של חברת פרסום;

שירותים של חברת פרסום ברשת מחשב גלובלית (האינטרנט)
או דרך התקני תקשורת אלחוטיים אלקטרוניים; הפצה של
פרסומות; השכרת שטח פרסום; השכרת זמן פרסומת

בקרדיטים של סרטים; פרסום בטלוויזיה, פרסום ברדיו; פרסום
בצורת סרטים מצוירים; שירותי סוכנות קידום, שירותי סוכנות
קידום עבור ספורט ויחסי ציבור; קידום של אירועי כדורגל;

שירותי חקר שווקים; שירותי חקר שוק; שירותי סקרי דעת קהל;
ארגון תערוכות למטרות מסחר או פרסום; ארגון פרסום

לתערוכות מסחריות; ההדרה ושווט של מידע לבסיסי נתונים;
שירותי ניהול בסיסי נתונים; עריכת מידע סטטיסטי; פרסום של
אירועי ספורט בתחום הכדורגל; שירותי מכירות קמעונאיות
עבור סחורות מכל הסוגים; שירותי מכירות קמעוניות עבור
ממיסים, פרפין, שעווה, ביטומן ונפט; כינוס סחורות שונות
לטובת צד שלישי (לא כולל הובלתן) כדי לאפשר ללקוחות

לראות ולרכוש בנוחות מוצרים אלה בחנות או דרך רשת מחשב
גלובלית (האינטרנט) או דרך התקני תקשורת אלחוטיים

אלקטרוניים; שירותי פרסום וקידום, שירותי מידע הקשורים
לפרסום וקידום, לשכות מידע עסקי, כל השירותים הנ"ל

מסופקים באופן מקוון מבסיס נתונים במחשב או ברשת מחשב
גלובלית (האינטרנט) או דרך התקני תקשורת אלחוטיים
אלקטרוניים; עיצוב וההדרת פרסומות לשימוש כדפי רשת
ברשת מחשב גלובלית (האינטרנט) או דרך התקני תקשורת
אלחוטיים אלקטרוניים; אספקת שטח באתרי רשת, לפרסום
סחורות ושירותים; מכירות פומביות ברשת מחשב גלובלית
(האינטרנט) או דרך התקני תקשורת אלחוטיים אלקטרוניים;

איסוף של תיקיות לפרסום באינטרנט וברשת תקשורת
אלקטרונית אלחוטית; שירותי ניהול פרסומי לעיבוד שירותי
פרסום ברשת מחשב גלובלית (האינטרנט) או דרך התקני

תקשורת אלחוטיים אלקטרוניים; איסוף, יצירה וניהול נתונים,
דהיינו ההדרה של שמות דומיין ברשם; קידום מכירות, דהיינו
אספקת תוכניות הטבה ללקוחות; אספקת תוכניות בונוס

ללקוחות באצטדיוני ספורט באמצעות הנפקת כרטיסי נאמנות
וחברות מקודדים שיש באפשרותן להכיל נתונים אישיים של
המשתמש; הנפקת כרטיסי תמיכת נאמנות המכילים נתונים
אישיים של בעל הכרטיס אשר משמשים בבקרת גישה

לאצטדיוני ספורט; שירותי מסחר אלקטרוניים (אי-קומרס),
דהיינו אספקת מידע על מוצרים דרך רשתות תקשורת רחק
למטרות פרסום ומכירות; ההדרה של נתונים בקובץ מחשב

מרכזי ובעיקר של בבואות קבועות או מונפשות; שירותי מסחר
אלקטרוני, דהיינו שירותים מקוונים לאספקת רכישת סחורות
וחוזי מכירות לצדדים שלישיים; קידום אירועי ספורט בתחום
הכדורגל; קידום סחורות ושירותים של צד שלישי באמצעות
הסכמים חוזיים, במיוחד שותפות (חסות) והסכמי רישוי,
המספקים מודעות מוגברת למותג ולדימוי הנובע מאירועי

תרבות וספורט, במיוחד אירועים בינלאומיים; ההדרה והקלטה
של נתונים ומידע על הופעות ספורט; שירותים עבור אספקה
של משאבי אנוש במיוחד עבור מכירת משקאות ומאכלים;

הנכללים כולם בסוג 35.
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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: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 by means of contractual agreements, 
particularly partnership (sponsorship) and licensing 
agreements, providing enhanced brand and image 
awareness derived from cultural and sporting events, 
particularly international events; compilation and 
recording of data and information on sporting 
performances; services for the provision of human 
resources in particular for selling beverages and 
foods; all included in class 35.

לשכות תעסוקה; גיוס כוח אדם; שירותי פרסום; שירותי סוכנות
הוצאה לאור של טקסט פרסומי; שירותים של חברת פרסום;

שירותים של חברת פרסום ברשת מחשב גלובלית (האינטרנט)
או דרך התקני תקשורת אלחוטיים אלקטרוניים; הפצה של
פרסומות; השכרת שטח פרסום; השכרת זמן פרסומת

בקרדיטים של סרטים; פרסום בטלוויזיה, פרסום ברדיו; פרסום
בצורת סרטים מצוירים; שירותי סוכנות קידום, שירותי סוכנות
קידום עבור ספורט ויחסי ציבור; קידום של אירועי כדורגל;

שירותי חקר שווקים; שירותי חקר שוק; שירותי סקרי דעת קהל;
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Class: 10 סוג: 10

Germany , 25/08/2008, No. 30 2008 055 086 גרמניה , 25/08/2008 , מספר 086 055 2008 30

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Orthopaedic, surgical and medical apparatus, 
instruments and articles for foot care; apparatus, 
instruments and articles for chiropody, podology and 
foot care; foot massage apparatus, therapeutic 
apparatus for massaging and/or bathing; all included 
in class 10.

מכשירים, כלים ופריטים אורתופדיים, כירורגיים ורפואיים,
לטיפול כף הרגל; מכשירים, כלים ופריטים לכירופודיה,

פודולוגיה וטיפול כף הרגל; מכשירי עיסוי הרגל, מכשירים
תרפויטיים לעיסוי ו\או רחיצה; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eduard Gerlach GmbH Chemische Fabrik

Address: Backerstrasse 4-8, 32312, Lubbecke, Germany

Identification No.: 800112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218887 מספר סימן

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה
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Non-alcoholic beverages; syrups and powders for 
making non-alcoholic beverages; mineral and 
carbonated waters; other non-alcoholic beverages; 
isotonic beverages; fruit and vegetable drinks; fruit 
and vegetable juices; iced fruit beverages; beers; 
strong brown ales; light beers and ales, beers with 
little or no alcohol; all included in class 32.

משקאות לא כוהליים; סירופים ואבקות להכנת משקאות לא
כוהליים; מים מינראליים ומים מוגזים; משקאות לא כוהליים

אחרים; משקאות  איזוטוניים; משקאות מפירות ומירקות; מיצים
מפירות ומירקות; משקאות פרי קר; בירות;  שיכר לתת חזק;
בירות קלות ושיכר, בירות עם מעט או ללא אלכוהול; הנכללים

כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218889 מספר סימן
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Class: 3 סוג: 3

Germany , 25/08/2008, No. 30 2008 055 086 גרמניה , 25/08/2008 , מספר 086 055 2008 30

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, callosity sponges, soaps, essential oils, 
cosmetics, medicated soaps and foot bath 
preparations, preparations for cleaning, care and 
conditioning of the skin and nails; nail repair 
preparations, false nails; nail varnish remover, 
deodorants (for personal use), antiperspirants for 
personal use; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, הברקה, צחצוח ושפשוף, ספוגים להתקשחות
העור, סבונים, שמנים אתריים, תמרוקים, סבונים תרופתיים

ותכשירי אמבטיה לכף הרגל, תכשירים לניקוי, טיפול וריכוך של
העור והציפורניים; תכשירי תיקון ציפורניים,  ציפורניים

מלאכותיות; מסיר לק ציפורניים, דאודוראנטים (לשימוש אישי),
נוגדי הזעה לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eduard Gerlach GmbH Chemische Fabrik

Address: Backerstrasse 4-8, 32312, Lubbecke, Germany

Identification No.: 800112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218890 מספר סימן

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 45731/05/2010



Games and toys; sports balls; playing balls; board 
games; tables for table football; dolls and plush toys; 
vehicles (toys); puzzles; balloons; inflatable toys; 
playing disks (pogs); playing cards; confetti; sport 
and gymnastics articles; football equipment, namely 
footballs, gloves, knee, elbow and shoulder pads, 
shin guards; football goals; sports bags and 
receptacles (adapted to the objects) to carry sports 
articles; party hats (toys); electronic games other 
than for use with a television set only; rubber or foam 
hands (toys); robots for entertainment; appliances for 
gymnastics; kites; roller skates; scooters (toys); 
skateboards; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; כדורי ספורט; כדורי משחק; משחקי לוח;
שולחנות לכדורגל שולחן; בובות וצעצועי חיבוק; כלי רכב

(צעצועים); פזלים; בלונים; צעצועים מתנפחים; דיסקים למשחק
(פוגים); כרטיסי משחק; קונפטי; פריטי התעמלות וספורט; ציוד
לכדורגל, דהיינו כדורי רגל, כפפות, פדים לברכיים, למרפקים
ולכתפיים, מגני שוקיים; שערי כדורגל; תיקי ספורט וכלי קיבול
(המותאמים לחפצים) לנשיאת פריטי ספורט; כובעי מסיבות
(צעצועים); משחקים אלקטרוניים למעט אלה לשימוש עם
מערכת טלוויזיה בלבד; חפצים מעוצבים בצורת יד העשויים

מגומי או קצף (צעצועים); רובוטים לבידור; מתקנים
להתעמלות; עפיפונים; גלגיליות; קורקינטים ממונעים
(צעצועים); סקייטבורדים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218891 מספר סימן
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Restaurants, snack-bars; reception services, namely 
supply of food and beverages; catering services; 
hotel services; accommodation and restaurant 
services, hotel and temporary accommodation 
reservations; hospitality services, namely provision of 
food and beverages at sporting events or 
entertainment; all included in class 43.

מסעדות, בר-חטיפים; שירותי קבלה, דהיינו אספקת אוכל
ומשקאות; שירותי הסעדה; שירותי מלונאות; שירותי מגורים
ומסעדה, שמירת מקומות למלון ולמגורים זמניים; שירותי

אירוח, שהיינו אספקת מזון ומשקאות באירועי ספורט ובידור;
הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218897 מספר סימן
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Issuance and management of credit cards and 
travellers' checks; financial services; banking 
services, credit and capital investments; insurance 
underwriting; hire-purchase financing; leasing 
services; financial sponsorship of sports meetings; 
information services concerning finance and 
insurance, provided from a computer database or via 
the Internet or on any wireless electronic 
communication network; home banking services; 
banking services on the Internet or on any wireless 
electronic communication network; search for 
financial sponsorships for football competitions; 
mobile telephone payment services; safe deposit 
services; all included in class 36.

הנפקה וניהול של כרטיסי אשראי והמחאות נוסעים; שירותים
פיננסיים; שירותים בנקאיים, השקעות אשראי והון; חתימות
ביטוח; מימון שכירה-רכישה; שירותי החכרה; מתן חסות
פיננסית למפגשי ספורט; שירותי מידע הנוגעים לפיננסים
וביטוח, המסופקים ממאגר נתוני מחשב או באמצעות

האינטרנט או בכל רשת תקשורת אלקטרונית אלחוטית אחרת;
שירותי בנקאות ביתית; שירותי בנקאות באינטרנט על גבי כל
רשת תקשורת אלקטרונית אלחוטית אחרת; חיפוש אחר מתן
חסות פיננסית עבור תחרויות כדורגל; שירותי תשלום בטלפון

נייד; שירותי אבטחת הפקדה; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218900 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 46031/05/2010



Education; training; entertainment; operating lotteries 
and competitions; sport-related betting and game 
services; hospitality services (sport, entertainment); 
hospitality services, namely customer reception 
services (entertainment services), including provision 
of admission tickets for sporting or entertainment 
events; entertainment services relating to sporting 
events; sporting and cultural activities; organization 
of events and sporting and cultural  activities; 
organization of sporting competitions; organization 
and promotion of events in the field of football; 
operation of sports facilities; video and audiovisual 
systems rental; production, presentation, distribution 
and/or rental of film recordings and of sound and 
video recordings; production, presentation, 
distribution, and/or rental of interactive educational 
and recreational products, of interactive compact 
disks, of CD-ROMs and computer games; 
production, presentation and/or distribution of 
computer programs; television and radio coverage of 
sports events; production services for radio and 
television programs and videotapes; ticket 
reservation services and information and purchasing 
services for sports events or entertainment; timing 
during sports events; organization of beauty contests; 
interactive entertainment; online betting and game 
services on the Internet or on any wireless electronic 
communication network; provision of services relating 
to raffles; information in the field of entertainment 
(including in the sports field), provided online from a 
computer database or via the Internet or via any 
wireless electronic communication network; 
electronic game services transmitted via the Internet 
or on mobile telephones; book publishing; on-line 
publishing of electronic books and newspapers; 
audio and video recording services; production of 
animated cartoons for the movies, production of 
animated cartoons for television; rental of sound and 
image recordings for entertainment; information in 
the field of education provided online from a 
computer database or via the Internet or via any 
wireless electronic communication network; setting 
up discussion groups on the Internet or on any 
wireless electronic communication network; 
translation services; photography services; provision 
of entertainment infrastructure; all included in class 
41.

חינוך; הכשרה; בידור; הפעלת הגרלות ותחרויות; שירותי
הימורים ומשחקי מזל בתחום הספורט; שירותי אירוח (ספורט,
בידור); שירותי אירוח, דהיינו שירותי קבלת לקוח (שירותי

בידור), כולל אספקת כרטיסי כניסה לאירועי ספורט או בידור;
שירותי בידור הקשורים לאירועי ספורט; פעילויות ספורט
ותרבות; ארגון של אירועי ופעילויות ספורט ותרבות; ארגון
תחרויות ספורט; ארגון וקידום של אירועים בתחום הכדורגל;
הפעלת מתקני ספורט; השכרת מערכות וידאו ומערכות

אודיוויזואליות; הפקה, הצגה, הפצה ו/או השכרה של הקלטות
סרטים ושל הקלטות קול ווידיאו; הפקה, הצגה, הפצה ו/או

השכרה של מוצרי חינוך ופנאי אינטראקטיביים, של תקליטורים
אינטראקטיביים, CD-ROMs ומשחקי מחשב; הפקה, הצגה,
ו/או הפצה של תוכנות מחשב; כיסוי ברדיו ובטלוויזיה של אירועי
ספורט; שירותי הפקה לתוכניות רדיו וטלוויזיה ולקלטות וידאו;
שירותי שמירת כרטיסים ושירותי מידע ורכישה לאירועי ספורט
או בידור; תזמון במשך אירועי ספורט; ארגון תחרויות יופי;
בידור אינטראקטיבי; שירותי הימורים ומשחקי מזל מקוונים

באינטרנט או בכל רשת תקשורת אלקטרונית אלחוטית שהיא;
אספקת שירותים הקשורים להגרלות; מידע בתחום הבידור
(כולל בתחום ספורט), המסופק בצורה מקוונת ממאגר נתוני

מחשב או באמצעות האינטרנט או באמצעות כל רשת תקשורת
אלקטרונית אלחוטית שהיא; שירותי משחקי מזל אלקטרוניים
המועברים באמצעות האינטרנט או בטלפונים ניידים; הוצאה

לאור של ספרים; פרסום מקוון של ספרים ועיתונים אלקטרוניים;
שירותי הקלטות אודיו ווידאו; הפקה של סרטים מצוירים

לקולנוע, הפקת סרטים מצוירים לטלוויזיה; השכרת הקלטות
קול ובבואה לבידור; מידע בתחום החינוך המסופק באופן מקוון
ממאגר נתוני מחשב או באמצעות האינטרנט או באמצעות כל
רשת תקשורת אלקטרונית אלחוטית שהיא; הקמת קבוצות דיון
באינטרנט או בכל רשת תקשורת אלקטרונית אלחוטית שהיא;

שירותי תרגום; שירותי צילום; אספקת תשתיות לבידור;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218902 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 46131/05/2010



Owners

Name: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 46231/05/2010



UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218903 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 46331/05/2010



Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 46431/05/2010



Telecommunication services; communication by 
mobile telephones; telex communication; 
communication via electronic computer terminals 
linked to telecommunication networks, databases 
and the Internet or via wireless electronic 
communication devices; telegraph communication; 
telephone communication; communication by 
facsimile transmission; radioelectric call services; 
telephone or video conference services; television 
program broadcasting; broadcasting of cable 
television programs; radio program broadcasting; 
radio and television program on sport and sporting 
events; news and information agency services; other 
message transmission services; rental of telephones, 
fax machines and other telecommunication 
apparatus; transmission of commercial Internet 
pages on-line or via wireless electronic 
communication devices; transmission and 
broadcasting services for radio and television 
programs via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; electronic 
message transmission; simultaneous distribution of 
film recordings and sound and video recordings; 
simultaneous distribution of interactive educational 
and entertainment products, interactive compact 
discs, CD-ROMs, computer programs and computer 
games; provision of access to telematic servers and 
to real-time conversation forums; computer-assisted 
message and image transmission; 
telecommunication via fiber optic networks; provision 
of a global computer network or of interactive 
communication technologies for access to private 
and commercial purchasing and ordering services; 
telecommunication of information (including web 
sites), computers and other data; transmission of 
information (including telematic sites) by 
telecommunication, of computer programs and other 
data; electronic mail services; services of a provider 
of access to the Internet or to any wireless electronic 
communication network (telecommunication 
services); provision of connections for 
telecommunications with a global computer network 
(Internet) or with databases; provision of access to 
web sites offering digital music on the Internet via a 
global computer network or via wireless electronic 
communication devices; leasing access time to MP3 
web sites on the Internet via a global computer 
network or via wireless electronic communication 
devices; leasing access time to a database server 
center (telecommunication services); leasing access 
time to a computer database (telecommunication 
services); transmission of digital music by 
telecommunications; on-line transmission of 
electronic publications; digital music transmission on 
the Internet or via any wireless electronic 
communication network; digital music transmission 
via MP3 Internet sites; simultaneous distribution 
and/or networking of film recordings and sound and 
video recordings; simultaneous distribution and/or 
networking of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact discs, 
CD-ROMs, computer programs and computer 
games; provision of access time to 
"blackboards" (information and notice boards) and to 
discussion forums (chatrooms) in real time via a

שירותי תקשורת רחק; תקשורת באמצעות טלפונים ניידים;
תקשורת בטלקס; תקשורת באמצעות מסופי מחשב

אלקטרוניים המקושרים לרשתות תקשורת רחק, מאגרי נתונים
והאינטרנט או באמצעות התקני תקשורת אלקטרוניים

אלחוטיים;  תקשורת בטלגרף; תקשורת בטלפון; תקשורת
באמצעות העברת פקס; שירותי התקשרות רדיואלקטריים;
שירותי ועידה בטלפון או בוידיאו; שידור של תוכניות טלוויזיה;
שידור של תוכניות טלוויזיה בכבלים; שידור תוכנית רדיו;

תוכנית ספורט ואירועי ספורט ברדיו ובטלוויזיה; שירותי סוכנות
חדשות ומידע; שירותי העברת הודעות אחרים; השכרה של
טלפונים, מכונות פקס ומכשירי תקשורת אחרים; העברה של
דפי אינטרנט מסחריים באופן מקוון או באמצעות התקני
תקשורת אלקטרוניים אלחוטיים; שירותי העברה ושידור

לתוכניות רדיו וטלוויזיה באמצעות האינטרנט או באמצעות כל
רשת תקשורת אלקטרונית אלחוטית שהיא; העברת הודעה
אלקטרוני; הפצה סימולטאנית של הקלטות סרטים והקלטות

קול ווידאו; הפצה סימולטאנית של מוצרי חינוך ובידור
,CD-ROM ,אינטראקטיביים, תקליטורים אינטראקטיביים
תוכניות מחשב ומשחקי מחשב; אספקת גישה לשרתי

טלמטיקה ולקבוצות שיחה בזמן אמת; העברה בעזרת מחשב
של הודעות ובבואות; תקשורת רחק באמצעות רשתות סיב
אופטי; אספקה של רשת מחשב גלובלית או של טכנולוגיות
תקשורת אינטראקטיביות לגישה לשירותי רכישה והזמנה
פרטיים ומסחריים; תקשורת רחק של מידע (כולל אתרי
אינטרנט), מחשבים ונתונים אחרים; העברת מידע (כולל

אתרים טלמטיים) באמצעות תקשורת רחק, של תוכניות מחשב
ונתונים אחרים; שירותי דואר אלקטרוני; שירותי ספק גישה
לאינטרנט או לכל רשת תקשורת אלקטרונית אלחוטית אחרת
(שירותי תקשורת רחק); אספקת קשרים לתקשורת רחק עם
רשת מחשב גלובלית (אינטרנט) או עם מאגרי נתונים; אספקת

גישה לאתרים המציעים מוסיקה דיגיטאלית באינטרנט
באמצעות רשת מחשב גלובלית או באמצעות התקני תקשורת

אלקטרוניים אלחוטיים; החכרת זמן גישה לאתרי
MP3באינטרנט באמצעות רשת מחשב גלובלית או באמצעות
התקני תקשורת אלקטרוניים אלחוטיים; החכרת זמן גישה
למרכז שרתי מאגר נתונים (שירותי תקשורת רחק); החכרת

זמן גישה למאגר נתוני מחשב (שירותי תקשורת רחק); העברת
מוסיקה דיגיטאלית בתקשורת רחק; העברה מקוונת של

פרסומים אלקטרוניים; העברת מוסיקה דיגיטאלית באינטרנט
או באמצעות כל רשת תקשורת אלקטרונית אלחוטית אחרת;
; MP3 העברת מוסיקה דיגיטאלית באמצעות אתרי אינטרנט
הפצה סימולטאנית ו\או רישות של הקלטות סרטים והקלטת
קול ווידאו; הפצה סימולטאנית ו\או רישות של מוצרי חינוך
-CD ,ובידור אינטראקטיביים, תקליטורים אינטראקטיביים
ROM, תוכניות מחשב ומשחקי מחשב; אספקת זמן גישה
ל"בלקבורדים" (לוחות מידע והודעות) ולפורומי שיחה (חדרי
צ'אט) בזמן אמת באמצעות רשת מחשב גלובלית (שירותי
תקשורת); שירותי תקשורת רחק המוקדשים לקמעונאות

באמצעות התקשרויות אינטראקטיביות עם לקוחות; תקשורת
רחק במולטימדיה; שירותי העברת וידיאוטקסט וטלטקסט;

העברת מידע באמצעות לוויין תקשורת, גלי-מיקרו או באמצעות
אמצעים דיגיטאליים או אנלוגיים אלקטרוניים; העברת מידע

דיגיטאלי באמצעות כבל, חוט או סיב;  העברת מידע באמצעות
טלפונים ניידים, טלפונים, העברת פקס וטלקס; שירותי

תקשורת רחק לקבלת והחלפת מידע, הודעות, בבואות ונתונים;
הנכללים כולם בסוג 38.

י"ח סיון תש"ע - 46531/05/2010



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: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

global computer network (communication services); 
telecommunication services devoted to retailing by 
means of interactive communications with customers; 
telecommunication on multimedia; videotext and 
teletext transmission services; information 
transmission via communication satellite, micro-wave 
or by digital or analog electronic means; digital 
information transmission by cable, wire or fiber; 
information transmission via mobile telephones, 
telephones, facsimile transmission and telex; 
telecommunication services for receiving and 
exchanging information, messages, images and data; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק; תקשורת באמצעות טלפונים ניידים;
תקשורת בטלקס; תקשורת באמצעות מסופי מחשב

אלקטרוניים המקושרים לרשתות תקשורת רחק, מאגרי נתונים
והאינטרנט או באמצעות התקני תקשורת אלקטרוניים

אלחוטיים;  תקשורת בטלגרף; תקשורת בטלפון; תקשורת
באמצעות העברת פקס; שירותי התקשרות רדיואלקטריים;
שירותי ועידה בטלפון או בוידיאו; שידור של תוכניות טלוויזיה;
שידור של תוכניות טלוויזיה בכבלים; שידור תוכנית רדיו;

תוכנית ספורט ואירועי ספורט ברדיו ובטלוויזיה; שירותי סוכנות
חדשות ומידע; שירותי העברת הודעות אחרים; השכרה של
טלפונים, מכונות פקס ומכשירי תקשורת אחרים; העברה של
דפי אינטרנט מסחריים באופן מקוון או באמצעות התקני
תקשורת אלקטרוניים אלחוטיים; שירותי העברה ושידור

י"ח סיון תש"ע - 46631/05/2010



Operation of a travel agency, namely travel 
arrangement and reservation; ticket reservation 
services and travel information and ticket sales 
services; air, railway, bus and truck transportation 
services; boat transportation; arrangement of trips by 
boat; arrangement of tourist trips; vehicle rental; 
rental of parking spaces; taxi services; transportation 
of goods by boat; distribution of water, heat, gas or 
electricity; newspaper, magazine and book delivery; 
postal services, messenger and mail delivery 
services; storage of goods; distribution of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and oil products, 
excluding liquid gas; distribution (delivery) of films 
and of sound and image recordings; distribution 
(delivery) of interactive educational and recreational 
products, of interactive compact disks, of CD-ROMs, 
of computer programs and of computer games; all 
included in class 39.

הפעלה של סוכנות נסיעות, דהיינו ארגון והזמנת טיולים;
שירותי שמירת כרטיסים ושירותי מידע לנסיעות ומכירת

כרטיסים; שירותי הובלה במטוס, רכבת, אוטובוס ומשאית;
הובלה באוניה; ארגון נסיעות באוניה; שירותי נסיעות תיירים;
השכרת רכב; השכרת שטחי חניה; שירותי מונית; הובלת

סחורות באוניה; הפצת מים, חום, גז וחשמל; משלוח עיתונים,
מגזינים וספרים;  שירותי דואר, שירותי שליחות ומשלוח

בדואר; אחסון סחורות; הפצת ממיסים, פראפין, שעוות, אספלט
ומוצרי שמן, למעט גז נוזלי; הפצה (שליחה) של סרטים ושל
הקלטות קול ובבואות; הפצה (שליחה) של מוצרי חינוך ובידור
,CD-ROM ,אינטראקטיביים, תקליטורים אינטראקטיביים
תוכניות מחשב ומשחקי מחשב; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Union des Associations Europeennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Geneve 46  , Nyon, 1260, Switzerland

Identification No.: 53706

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218904 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 46731/05/2010



Bakers' ovens; electric cooking utensils; electric deep 
fryer; microwave ovens [cooking apparatus]; 
electrical water heater; sun energy water heater; 
sterilized cupboards; drinking water machines; 
extractor hoods for kitchens; all included in class 11.

תנורים לאופים; מכשירים חשמליים לבישול; מכשירים
חשמליים לטיגון עמוק; תנורי מיקרוגל [מכשירי בישול];
מכשירים חשמליים לחימום מים; מכשירים לחימום מים

המופעלים על ידי אנרגיית השמש; ארונות סטריליים; מכונות
למים לשתייה; קולטי אדים למטבח; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GUANGDONG CANBO ELECTRICAL CO.,LTD

Address: No.268 Qixin Rd,.Xingtan Town. , Guangdong 
Province, Shunde District, China

Identification No.: 70239

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218917 מספר סימן

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 46831/05/2010



Class: 9 סוג: 9

Germany , 19/12/2008, No. 302008080862.4 גרמניה , 19/12/2008 , מספר 302008080862.4

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Electronic and electromechanical components, 
electronic and electromechanical frequency-
generating components, quartz crystal oscillators, 
electric oscillators, resonators; electric batteries; 
electric accumulators; electric capacitors; power 
supply units, included in Class 9.

רכיבים אלקטרוניים ואלקטרומכניים, רכיבים יוצרי תדרים
אלקטרוניים ואלקטרומכניים, מתנדי גביש קוורץ, מתנדים
חשמליים, מהודים; סוללות חשמליות; מצברים חשמליים;
קבלים חשמליים; יחידות לאספקת כח, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jauch Quartz GmbH

Address: In der Lache 24, Villingen-Schwenningen, 
Germany

Identification No.: 800116

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JAUCH

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218918 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 46931/05/2010



Class: 9 סוג: 9

Germany , 19/12/2008, No. 302008080898.5 גרמניה , 19/12/2008 , מספר 302008080898.5

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Electronic and electromechanical components, 
electronic and electromechanical frequency-
generating components, quartz crystal oscillators, 
electric oscillators, resonators; electric batteries; 
electric accumulators; electric capacitors; power 
supply units, included in Class 9.

רכיבים אלקטרוניים ואלקטרומכניים, רכיבים יוצרי תדרים
אלקטרוניים ואלקטרומכניים, מתנדי גביש קוורץ, מתנדים
חשמליים, מהודים; סוללות חשמליות; מצברים חשמליים;
קבלים חשמליים; יחידות לאספקת כח, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jauch Quartz GmbH

Address: In der Lache 24, Villingen-Schwenningen, 
Germany

Identification No.: 800116

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218919 מספר סימן

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 47031/05/2010



Alcoholic beverages; all included in class 33. משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELIAZ BINYAMINA (18-18) LTD. שם: אליעז בנימינה (18-18) בע"מ

Address: כתובת : רחוב הנשיא הראשון 1, ת.ד.34, בנימינה, ישראל

Identification No.: 510733199מספר זיהוי: 510733199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron & Co.

Address:

שם: לוי, עבדי, עברון ושו'ת

כתובת : יד חרוצים 12, תל אביב-יפו, 67778, מגדל קרסו,
ישראל

פומפדיתא

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218974 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 47131/05/2010



Modified starch used in the manufacture of 
pharmaceutical products as an agent for controlled or 
sustained release drug delivery of oral and parenteral 
administration; included in class 5.

עמילן שעבר שינוי המשמש ביצור של מוצרים רוקחיים כמגיב
עבור ניהול מתן תרופה בבקרה או בשחרור מושהה דרך הפה

ושלא דרך המעיים; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד.50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

קונטרמיד
CONTRAMID

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218989 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 47231/05/2010



Helmet mounted avionics including navigation 
systems; real-time mission advisory units; day, night 
and simulation modules; display units; recording and 
debriefing units; all included in class 9.

ישומי אלקטרוניקה לתעופה המורכבים בקסדה הכוללים יכולות
ניווט; תפקודי יעוץ משימה בזמן אמיתי; מודולות הדמייה ליום
ולילה; יחידות תצוגה; תפקודי הקלטה ותחקיר; כולם כלולים

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: P.O.B. 1165, Rehovot, 76111, Israel כתובת : ת.ד. 1165, רחובות, 76111, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

TARGO

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219022 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 47331/05/2010



Aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruitdrinks and fruit juices; included in class 32.

מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים, משקאות מפירות ומיצי
פירות; נכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MSTC 10 LTD שם: אם אס טי סי 10 בע"מ

Address: Hacarmel 9 a, Hod-haSharon , Israel כתובת : הכרמל 9 א', הוד השרון, ישראל

Identification No.: 513875393מספר זיהוי: 513875393

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shahar Parizat & Co., Advs.

Address: 70 Weitzman Street  , Tel Aviv, 62262, Israel

שם: שחר פריזט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 70  , תל אביב, 62262, ישראל

Trade Mark No. 219054 מספר סימן

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 47431/05/2010



Business management; placement services of 
permanent and temporary employees; advisory 
services relating to personnel placement; assistance 
relating to recruitment and placement of staff; 
executive placement services; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

ניהול עסקים; שירותי השמה של עובדים קבועים וזמניים;
שירותי יעוץ בקשר עם השמת כוח אדם; סיוע בקשר עם גיוס
והשמה של כוח אדם; שירותי השמת בכירים; טיפול בעסקים;

פעולות משרדיות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NURIT AGAMI שם: נורית אגמי

Address: 32 BIKURIM ST., HAIFA, 31064, Israel כתובת : ביכורים 32, חיפה, 31064, ישראל

Identification No.: 032924987מספר זיהוי: 032924987

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kesner, Mualem, Laniado, Adv.

Address: 7 Menachem Begin Rd.  , Ramat Gan, 52681, 
Israel

שם: קסנר, מועלם, לניאדו, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 7  , רמת גן, 52681, ישראל

MENGO

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219056 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 47531/05/2010



Flour and preparations made from cereals, pastry 
and confectionery; included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, דברי מאפה וממתקים; נכללים
בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MSTC 10 LTD שם: אם אס טי סי 10 בע"מ

Address:  כתובת : הכרמל 9 א', הוד השרון, ישראל א', הוד השרון, ישראל9הכרמל

Identification No.: 513875393מספר זיהוי: 513875393

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shahar Parizat & Co., Advs.

Address: 70 Weitzman Street  , Tel Aviv, 62262, Israel

שם: שחר פריזט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 70  , תל אביב, 62262, ישראל

Trade Mark No. 219058 מספר סימן

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 47631/05/2010



Computer hardware and computer peripheral 
devices; included in class 9.

מחשבים, ציוד מחשבים וציוד למערכות מחשבים היקפיות;
נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DELL INC.

Address: Round Rock, Texas, U.S.A.

Identification No.: 16508

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz , Ramat Gan, 
52506, Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז , רמת גן, 52506, ישראל

ADAMO

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219061 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 47731/05/2010



Cigarettes and cigars, and products for smokers; 
included in class 34.

סיגריות, וסיגרים, ומוצרים למעשנים, כולם נכללים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: "FINANSCONSULT" EOOD

Address: 4000 Plovdiv, Bulgaria

Identification No.: 70255

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד.50605, נצרת,
16164, ישראל

MERILYN

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219063 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 47831/05/2010



Class: 10 סוג: 10

Austria , 05/08/2008 אוסטריה , 05/08/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Diagnostic apparatus for medical purposes; all goods 
included in class 10.

מתקן אבחנתי עבור מטרות רפואיות; כל הסחורות נכללות בסוג
.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Telozo GmbH

Address: 1300 Wien-Flughafen, Austria

Identification No.: 70256

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CLUE

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219071 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 47931/05/2010



Coating compositions in the nature of paint and 
powder; all included in class 2.

הרכבי ציפוי בתחום הצבעים ואבקות; הכל כלול בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 47146

(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

ENVIROCRON

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219079 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 48031/05/2010



Footwear, children's footwear; clothing, except: 
underwear (including corsetry), bathing suits, tee-
shirts, shorts, cycling shorts and leggings; clothing for 
children, except: underwear (including corsetry), 
bathing suits, tee-shirts, shorts, cycling shorts and 
leggings.

הנעלה, הנעלה לילדים; הלבשה, מלבד: הלבשה תחתונה (כולל
מחוך), בגדי ים, חולצות T, מכנסיים קצרים, מכנסי רכיבה
וחותלות; הלבשה לילדים, מלבד: הלבשה תחתונה (כולל
מחוך), בגדי ים, חולצות T, מכנסיים קצרים, מכנסי רכיבה

וחותלות.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FALC S.p.A.

Address: Civitanova Marche (Macerata), Italy

Identification No.: 40210

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219080 מספר סימן

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 48131/05/2010



Coating compositions in the nature of paint and 
powder; all included in class 2.

הרכבי ציפוי בתחום הצבעים ואבקות; הכל כלול בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 47146

(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

CORAFLON

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219083 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 48231/05/2010



Packages and bottles for cosmetics products; all 
included in class 21.

מארזים ובקבוקונים לחומרי קוסמטיקה; הכל כלול בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THI LTD שם: טי. אייץ'. איי. בע"מ

Address: 3 Kazenelson, Ashdod, 78623, Israel כתובת : כצנלסון 3, אשקלון, 78623, ישראל

Identification No.: 513677369מספר זיהוי: 513677369

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldmind Patents

Address: Building 30, P.O.B. 15006, Haifa, 31905, 
MATAM-Advanced Technology Center, Israel

שם: גולדמיינד פטנטים

כתובת : מת"ם - מרכז תעשיות ומדע בניין מס' 30, ת.ד.15006,
חיפה, 31905, ישראל

BEAUTYTOGO

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219086 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 48331/05/2010



Buliding materials (non-metalic); non-meatllic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable  bulidings, monuments, not of 
metal; all incldued in class 19.

חומרי בנייה (לא מתכתיים); צינורות קשיחים ללא מתכת עבור
הבנייה; אספלט, זפת וביטומן; מבנים ניידים לא ממתכת;

פסלים לא ממתכת; הכל כלול בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GRESPANIA, S.A.

Address: CV-16,Cra.Castellon-Alcora,Km.2.2, Castellon 
De La Plana (castellon), 12006, Spain

Identification No.: 70258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Trade Mark No. 219089 מספר סימן

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 48431/05/2010



Industrial oils and greases, lubricants, dust 
absorbing, wettin and binding compositions, fules 
(including motor spirit) and illuminant candles and 
wicks for lighting.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות
אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק
(לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות לתאורה.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aaron Montecchio Ltd. שם: אהרון מונטקיו בע"מ

Address: 16 HapPeled Street  , Holon, Israel כתובת : רחוב הפלד 16  , חולון, ישראל

Identification No.: 510547227מספר זיהוי: 510547227

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Giladi, Adv.

Address: 15 Rashba St.  , Jerusalem, 92264, Israel

שם: אורן גלעדי, עו"ד

כתובת : רחוב רשב"א 15  , ירושלים, 92264, ישראל

Trade Mark No. 219091 מספר סימן

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 48531/05/2010



Electric apparatus for commutation, commutators, 
contactors, switches especially rotary cam switches, 
switch disconnectors, load break switches.

התקנים חשמליים לחילוף, למחלפים, למגעונים, למפסקים
ובמיוחד למפסקי מסב סיבוביים, מנתקי מפסקים, מפסקים

לעומס חשמלי.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kraus & Naimer Produktion GesmbH

Address: Schumanngasse 31-39, 1180 Wien, Austria

Identification No.: 70259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

KRAUS & NAIMER

Application Date 17/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219095 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 48631/05/2010



Cosmetics; all in class 3. מוצרי קוסמטיקה; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HOLY LAND COSMETICS LTD. שם: הולילנד קוסמטיקס בע"מ

Address: 12 Gevulot St.  , Tel Aviv, 66844, Israel כתובת : רחוב גבולות 12  , תל אביב, 66844, ישראל

Identification No.: 510994874מספר זיהוי: 510994874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Friedman & Co., Adv.

Address: 2 Kaplan St., Tel-Aviv-Yafo , 64734, Yakhin 
House (2nd floor), Israel

שם: פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' קפלן 2, תל אביב-יפו, 64734, בית יכין (קומה 2),
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words HOLY LAND 
COSMETICS separately, but in the combination of 
the mark.

HOLY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LAND COSMETICS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219099 מספר סימן

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 48731/05/2010



Reactants/reagents, pads impregnated with 
medicated preparation, sanitary pads, swabs and 
swabs-sticks, impregnated medicated swabs and 
swabs-sticks, all for medical use and/or for medical 
diagnosis.

מגיבים, פדים מוספגים בתכשיר תרופתי, פדים סניטריים,
ספוגיות ומקל סופג, ספוגיות ומקל סופג מוספגים בחומר

תרופתי, כולם לשימוש רפואי ו/או לאבחון רפואי.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am , P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
65202, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד.2499, תל אביב, 65202, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ויטסט
VTEST

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219100 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 48831/05/2010



Advertising, open areas advertising, advertisements 
services, displayed advertising, advertising 
productions, advertising with screens at places of 
business; all included in class 35.

פרסום, פרסום חוצות, שירותי פרסומות, מיצגים פרסומיים,
הפקות פרסום, פרסום במסכים בבתי עסק; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.L.I. PRESENTATIONS LTD שם: סי.אל.איי. פרזנטיישנס בע"מ

Address: 59 Rothchild St. , Tel Aviv, Israel כתובת : רוטשילד 59, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514235282מספר זיהוי: 514235282

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Bar, Law Office

Address: 155 Bialik St.  , Ramat Gan, 52523, Israel

שם: ניר בר, משרד עו"ד

כתובת : רח' ביאליק 155  , רמת גן, 52523, ישראל

מיצגון
MEYTZAGON

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219105 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 48931/05/2010



Accumulators; all included in class 9. מצברים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INCI HOLDING ANONIM SIRKETI

Address: Gaziemir Izmir, Turkey

Identification No.: 70260

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

Trade Mark No. 219112 מספר סימן

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 49031/05/2010



Low calorie sugar substitute (artificial sweetener); 
included in class 1.

תחליף לסוכר (ממתיק מלאכותי) בעל תכולת קלוריות נמוכה;
הנכלל בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sucra Diet Ltd שם: סוכרה דיאט בע"מ

Address:  ישראל38900 פארק תעשייה, קיסריה, 15אלון תבור , כתובת : אלון תבור 15 פארק תעשייה, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 513570309מספר זיהוי: 513570309

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

סוכרה טיויה
SUCRA TIVIA

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219115 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 49131/05/2010



Toys, namely soft air gun replicas; toy guns; model 
and replica weapons, their parts and accessories; all 
included in class 28.

צעצועים, דהיינו רפליקות לכלי נשק היורים קליעים לא קטלניים;
רובי צעצוע; דגמי כלי נשק ורפליקות של כלי נשק, חלקים

ואביזרים עבורם; הכלולים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Israel Weapon Industries (I.W.I.) Ltd. שם: מפעלי נשק ישראל (אי.דבליו.אי) בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513582585מספר זיהוי: 513582585

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

X-95

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219119 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 49231/05/2010



Firearms; Automatic rifles; Rifles and parts thereof; 
Guns; all included in class 13.

כלי נשק; רובים אוטומטיים; רובים וחלקים עבורם; כלי יריה;
הכלולים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Israel Weapon Industries (I.W.I.) Ltd. שם: מפעלי נשק ישראל (אי.דבליו.אי) בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513582585מספר זיהוי: 513582585

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

X-95

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219120 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 49331/05/2010



Firearms; Automatic rifles; Rifles and parts thereof; 
Guns; all included in class 13.

כלי נשק; רובים אוטומטיים; רובים וחלקים עבורם; כלי יריה;
הכלולים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Israel Weapon Industries (I.W.I.) Ltd. שם: מפעלי נשק ישראל (אי.דבליו.אי) בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, ישראל

Identification No.: 513582585מספר זיהוי: 513582585

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

ACE

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219121 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 49431/05/2010



providing martial art  training for  infant.  takewon-do. 
all included in class 41.

הענקת אימונים בגיל הרך באומנות הלחימה; טאקוונדו. כולם
כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: sinai raz שם: סיני רז

Address: jabotinki 5, Raanana, 43363, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 5, רעננה, 43363, ישראל

Identification No.: 025506080מספר זיהוי: 025506080

טאקוונדודס

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219145 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 49531/05/2010



Providing and marketing of food and drink; 
restaurants, catering and buffet services; snack-bars; 
supplying food and drink for individuals, marketers 
and retailers; bar and beverage services; 
management and consultancy services in the field of 
restaurants and food services; temporary 
accommodation services; hotel services; all uncluded 
in class 43.

אספקת ושיווק מזון; שירותי מסעדות, קייטרינג ומזנון; מזנונים;
אספקת מזון ומשקה ליחידים, למוסדות, למשווקים

ולקמעונאים;
שירותי בר ומשקאות; שירותי ניהול וייעוץ בענף המסעדות
והמזון; שירותי אירוח ולינה זמנית ומלונאות; הנכללים כולם

בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sargos Express Ltd שם: סרגוס אקספרס בע"מ

Address: 40 Lilinblum Street, P.O.B. 29773, Tel Aviv, 
61297, Israel

כתובת : רחוב לילינהלום 40, ת.ד.29773, תל אביב, 61297,
ישראל

Identification No.: 514095645מספר זיהוי: 514095645

Trade Mark No. 219160 מספר סימן

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 49631/05/2010



Programmable volumetric infusion pumps and their 
administration sets; included in class 10.

משאבות אינפוזיה מדידת נפח הניתנת לתכנות ומערכות ניהול
שלהן; הכלולות בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fresenius Kabi AG

Address: Friedrichstr. 2-6  , Frankfurt, Germany

Identification No.: 47744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

VOLUMAT AGILIA

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219165 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 49731/05/2010



Notebook computers; computers; computer 
peripheral devices; data processing apparatus; 
microprocessors; intercommunication apparatus; 
monitors (computer hardware); computer software, 
recorded; monitors (computer programs); central 
processing units (processors); all included in class 9.

מחשבים ניידים; מחשבים; מתקנים היקפיים למחשב; מערכת
עיבוד נתונים; מיקרו-מעבדים; מערכת תקשורת פנים; צגים
(חומרת מחשב); תוכנת מחשב, מוקלטת; צגים (תוכנית

מחשב); יחידות עיבוד מרכזיות (מעבדים); הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evoc Intelligent Technology Co., Ltd.

Address: No. 31 Gaoxin Central Avenue  , Shenzhen, 
Nanshan District, China

Identification No.: 67000

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word INSIDE separately, but in 
the combination of the mark

INSIDE רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219191 מספר סימן

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 49831/05/2010



Legal services; included in class 45. שרותים משפטיים; הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DR. HENRYK ROSTOWICZ & CO LAW FIRM שם: ד"ר הנריק רוסטוביץ ושות' - חברת עורכי דין

Address: Tozeret haaretz 16, Tel-Aviv-Yafo , Israel כתובת : תוצרת הארץ 16, תל אביב-יפו, 67891, ישראל

Identification No.: 513778357מספר זיהוי: 513778357

חברה פרטית

הנריק רוסטוביץ
HENRYK ROSTOWICZ

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219194 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 49931/05/2010



Pharmaceutical products; all included in class 5. מוצרים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219196 מספר סימן

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 50031/05/2010



Optical, electrotechnical and electronic apparatus 
and devices (to the extent included in class 9); 
electrical devices for the recording, emission, 
transmission, switching, reception, reproduction and 
processing of sounds, signals, characters and/or 
images, the integration of voice, image, text, data, 
multimedia, full-motion video communications into 
networks, devices for recording, processing, sending, 
transmission, switching, storage and output of 
messages, information and data; communications 
computers, software; optical, electrotechnical and 
electronic equipment for voice, image, text, data, 
multimedia and full-motion video communications 
technology; electrical signaling, alarm, warning, 
measuring, counting, recording, display, monitoring, 
testing, checking, open and closed-loop control and 
switching devices and instruments; all included in 
class 9.

מכשירים והתקנים אופטיים, אלקטרוטכניים ואלקטרונים (ככל
שנכללים בסוג 9); התקנים אלקטרונים להקלטה, הנפקה,

שידור, מיתוג, קליטה, שכפול ועיבוד של צלילים, אותות, תווים
ו/או בבואות, השילוב של קול, בבואה, טקסט, נתונים,

מולטימדיה, תקשורת וידאו בתנועה מלאה לתוך רשתות,
התקנים להקלטה, עיבוד, העברה, שידור, מיתוג, אחסון ופלט
של הודעות, מידע ונתונים; מחשבי תקשורת, תוכנה; ציוד

אופטי, אלקטרוטכני ואלקטרוני לטכנולוגית קול, בבואה, טקסט,
נתונים, מולטימדיה ותקשורת וידאו בתנועה מלאה; התקנים
וכלים חשמליים לאיתות, אזעקה, אזהרה, מדידה, ספירה,

הקלטה, הצגה, ניטור, בחינה, מיתוג ושליטה בלולאה פתוחה
וסגורה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gigaset Communications GmbH

Address: Hofmannstrasse 61, 81379 Munchen, Germany

Identification No.: 800113

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Gigaset

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219200 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 50131/05/2010



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice, all included in 
Class 30

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח, הנכללים כולם בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Identification No.: 55381

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 219202 מספר סימן

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 50231/05/2010



Services for providing food and drink, included in 
Class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה, הנכללים בסוג 43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Identification No.: 55381

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 219203 מספר סימן

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 50331/05/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats, all included in 
Class 29

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב
ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל, הנכללים כולם בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Identification No.: 55381

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 219204 מספר סימן

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 50431/05/2010



Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, all 
included in Class 32

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות, הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Identification No.: 55381

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 219205 מספר סימן

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 50531/05/2010



Educational and entertainment services, namely 
production of television- and radio programs and 
entertainment programs, theatre production such as 
stage productions and productions of musicals; 
organisation of music events/concerts; afore 
mentioned services also via Internet; all services only 
related to the television show BIG BROTHER; all 
included in class 41.

שירותי חינוך ובידור, דהיינו הפקת תוכניות טלוויזיה ורדיו
ותוכניות בידור, הפקת תיאטרון כמו הפקות במה והפקות
מחזמרים; ארגון אירועים/קונצרטים מוזיקליים; שירותים
הנזכרים לעיל גם דרך אינטרנט; כל השירותים רק קשורים
למופע טלוויזיה האח הגדול; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ENDEMOL Nederland B.V.

Address: Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer, 
Netherlands

Identification No.: 46072

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219206 מספר סימן

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 50631/05/2010



Clothing, headgear, footwear; all wares only related 
to the television show BIG BROTHER; all included in 
class 25.

הלבשה, כיסויי ראש, הנעלה; כל הטובין רק קשור למופע
טלוויזיה האח הגדול; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ENDEMOL Nederland B.V.

Address: Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer, 
Netherlands

Identification No.: 46072

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219207 מספר סימן

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 50731/05/2010



Apparatus for recording; transmission, or 
reproduction of sound and images, namely, compact 
disc players, portable compact disc players, video 
recorders, television sets and camcorders; magnetic 
data carriers and recording discs, namely, 
unrecorded compact discs, pre-recorded compact 
discs; unrecorded video tapes; pre-recorded video 
tapes; laser discs and DVD's all featuring music, 
characters, scenes and situations relating to a 
television series as well as music, scenes, 
characters, and situations from an internet site 
related to a television series; electronic game 
programs, namely CD ROM games; aforesaid goods 
excluding any karaoke activities and only related to 
the television show BIG BROTHER; all included in 
class 9.

מכשירים להקלטה; העברה, או שחזור של קול ובבואות, דהיינו,
נגני תקליטורים, נגני תקליטורים ניידים, מקליטי וידיאו, מקלטי

טלוויזיה ומצלמות וידיאו; נשאי נתונים מגנטיים ודיסקים
להקלטה, דהיינו,  תקליטורים לא מוקלטים, תקליטורים
מוקלטים מראש; קלטות וידאו לא מוקלטות; קלטות וידאו

מוקלטות מראש; דיסקי לייזר ו-DVD המציגים כולם מוזיקה,
דמויות, סצנות ומצבים הקשורים לסדרת טלוויזיה וכן מוזיקה,

סצנות, דמויות, ומצבים מאתר אינטרנט הקשור לסדרת
CD טלוויזיה; תוכניות משחקים אלקטרוניות, דהיינו משחקי
ROM; סחורות הנאמרות לעיל חוץ מכל פעילויות קריוקי ורק
קשורים למופע טלוויזיה האח הגדול; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ENDEMOL Nederland B.V.

Address: Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer, 
Netherlands

Identification No.: 46072

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219208 מספר סימן

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 50831/05/2010



Soaps,  soap-less soap; hair lotions, shampoo, 
conditioner, hair gels; body creams and lotions; 
preparations for the treatment and care of the hair 
and skin; sun protection and sun tan preparations; 
anti-perspirants and deodorants; cosmetic 
preparations; toiletries and perfumery; essential oils; 
dentifrices; all included in class 3.

סבונים, אל-סבונים; תרחיצים לשיער, שמפו ומרכך; קרמים
ותחליבים לגוף; תכשירים לטיפול וטיפוח השיער והגוף;
תכשירים להגנה מפני השמש; דאודורנטים, תכשירים נגד
זיעה; תכשירי קוסמטיקה; בשמים; שמנים אתריים; משחות

שיניים; הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

2B ME

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219209 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 50931/05/2010



Soft silicone pastes used to seal wounds; medical 
pastes used to seal wounds; all included in Class 5.

משחות צורן רך המשמשות לסגירת פצעים; משחות רפואיות
המשמשות לסגירת פצעים; הגל נכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEPISEAL

Application Date 03/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219214 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 51031/05/2010



Printed matter such as legal reference and 
educational law pamphlets, books, journals, treatises, 
flyers, leaflets, looseleaf binders, brochures, 
directories, circulars, and encyclopedias; bulletins, 
magazines and newspapers in the field of legal news, 
education and analysis; and legal forms filing basis, 
all included in class 16.

דברי דפוס כדוגמת חוברות לימוד וסימוכין משפטיים, ספרים,
כתבי עת, מאמרים, עלונים, עלוני פרסום, אוגדנים, חוברות,
מדריכים, חוזרים, ואנציקלופדיות; משדרים, כתבי עת ועיתונים

בתחומי חדשות, חינוך וניתוח משפטי; טפסים משפטיים
להגשה הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Interlaw Limited

Address: 1900 Avenue of the Stars, Los Angeles, U.S.A.

Identification No.: 70269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן,
52506, ישראל

INTERLAW

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219224 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 51131/05/2010



Advertising, office functions such as referrals for legal 
services, all included in class 35.

פרסומות, פעולות משרדיות כדוגמת הפניה לשירותים
משפטיים הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Interlaw Limited

Address: 1900 Avenue of the Stars, Los Angeles, U.S.A.

Identification No.: 70269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן,
52506, ישראל

INTERLAW

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219225 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 51231/05/2010



Legal services, all incldued in class 45. שירותים משפטיים הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Interlaw Limited

Address: 1900 Avenue of the Stars, Los Angeles, U.S.A.

Identification No.: 70269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן,
52506, ישראל

INTERLAW

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219226 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 51331/05/2010



Class: 7 סוג: 7

France , 07/10/2008, No. 083603159 צרפת , 07/10/2008 , מספר 083603159

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Pumps (machines); electric motors for pumps; 
centrifugal pumps; multicellular pumps (machines); 
booster pumps (machines); engines for pumps; 
circulators for multi-dwelling central heating; central 
heating circulation pumps; valves (machine parts); 
pressure valves (machine parts);  pressurisation 
apparatus (and component parts for pressurisation 
apparatus); feedwater regulators; all included in class 
7.

משאבות (מכונות); מוטורים חשמליים עבור משאבות; משאבות
צנטריפוגה; משאבות מולטיסלולריות (מכונות); משאבות

מגבירות מתח (מכונות); מנועים עבור משאבות; סירקולטורים
עבור חימום מרכזי לרבי-מגורים; משאבות סירקולציה לחימום
מרכזי; שסתומים (חלקי מכונה); שסתומי לחץ (חלקי מכונה);
מכשירי שמירת לחץ (ומרכיבי חלקים עבור מכשירי שמירת

לחץ); וסתי הזנת מים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: POMPES SALMSON

Address: 53 Boulevard de la Republique, 78400 
CHATOU , France

Identification No.: 800132

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SALMSON

Application Date 03/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219229 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 51431/05/2010



Pumps (machines); electric motors for pumps; 
centrifugal pumps; multicellular pumps (machines); 
booster pumps (machines); engines for pumps; 
circulators for multi-dwelling central heating; central 
heating circulation pumps; valves (machine parts); 
pressure valves (machine parts);  pressurisation 
apparatus (and component parts for pressurisation 
apparatus); feedwater regulators; regulating pumps 
(machines); all included in class 7.

משאבות (מכונות); מוטורים חשמליים עבור משאבות; משאבות
צנטריפוגה; משאבות מולטיסלולריות (מכונות); משאבות

מגבירות מתח (מכונות); מנועים עבור משאבות; סירקולטורים
עבור חימום מרכזי לרבי-מגורים; משאבות סירקולציה לחימום
מרכזי; שסתומים (חלקי מכונה); שסתומי לחץ (חלקי מכונה);
מכשירי שמירת לחץ (ומרכיבי חלקים עבור מכשירי שמירת

לחץ); וסתי הזנת מים; משאבות וסת (מכונות); הנכללים כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: POMPES SALMSON

Address: 53 Boulevard de la Republique, 78400 
CHATOU , France

Identification No.: 800132

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219230 מספר סימן

Application Date 03/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 51531/05/2010



Equipment for the electronic industry; packaging 
machine; washing machine; pouring plastic machine; 
machine tools; elevators [lifts]; spinning machines; 
starters for motors and engines; metalworking 
machines; cold processing equipment for the optics 
industry; all included in class 7.

ציוד עבור התעשייה האלקטרונית;  מכונת אריזה; מכונת
שטיפה; מכונה ליציקת פלסטיק; כלי מכונות; מעליות; מכונות
טויה; מתנעים עבור מנועים וקטרים; מכונות לעבודת מתכת;

ציוד לעיבוד קר עבור התעשייה האופטיקה; הנכללים כולם בסוג
.7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALeader Vision Technology Co., Ltd.

Address: Building F-Da Hong Shan Industrial Park , Guan 
Long Road, Dongguan City, Guangdong Province, China

Identification No.: 800134

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219236 מספר סימן

Application Date 03/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 51631/05/2010



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones;  all 
included in class 14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,

אבנים יקרות;  הנכללים כולם בסוג 14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LLC IMAGE FASHION

Address: ul. pyatnitskaya, d.2/38, str.3, Moscow, 115035, 
Russian Federation

Identification No.: 70270

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

Trade Mark No. 219240 מספר סימן

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 51731/05/2010



Clothing הלבשה

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. שם: דלתא גליל תעשיות בע"מ

Address: Beit Textile 2 Kaufman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : בית הטקסטיל רחוב קויפמן 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520025602מספר זיהוי: 520025602

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219249 מספר סימן

Application Date 03/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 51831/05/2010



Toys, games and playthings, electronic arcade 
games, telephone games; all included in class 28.

משחקים וצעצועים, משחקים אלקטרוניים משחקי טלפון;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: LEMADA LIGHT INDUSTRIES LTD. שם: למדע תעשיות קלות בע"מ

Address: P.O.B. 21560, Tel Aviv, 61214, Israel כתובת : ת.ד.21560, תל אביב, 61214, ישראל

Identification No.: 510707482מספר זיהוי: 510707482

U - DU

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219263 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 51931/05/2010



Treatment of materials; included in class 40. טיפול בחומרים ; הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO, also 
trading as KOBE STEEL, LTD.

Address: Kobe-shi, Hyogo, Japan

Identification No.: 8014

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

KOBELCO

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219267 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 52031/05/2010



Building construction; repair; installation services; all 
included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה; הנכללים כולם בסוג
.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO, also 
trading as KOBE STEEL, LTD.

Address: Kobe-shi, Hyogo, Japan

Identification No.: 8014

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

KOBELCO

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219268 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 52131/05/2010



Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting ; all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשיתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק,
תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק (לרבות
בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות לתאורה ; הנכללים כולם

בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO, also 
trading as KOBE STEEL, LTD.

Address: Kobe-shi, Hyogo, Japan

Identification No.: 8014

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

KOBELCO

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219269 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 52231/05/2010



Article recommender services for assisting users to 
uncover articles of interest, identify articles of 
potential interest and offer article recommendations; 
included in class 42.

שירותי המלצת מאמרים עבור סיוע למשתמשים בחשיפת
מאמרים בעלי עניין, זיהוי מאמרים בעלי עניין אפשרי ולהצעת

המלצות לגבי מאמרים; הכלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EX LIBRIS (USA) INC.

Address: E Touhy Avenue 1350 Suite 200E, Des Plaines, 
Illinois, 60018, U.S.A.

Identification No.: 70272

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

bX

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219270 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 52331/05/2010



Article recommender software for assisting users to 
uncover articles of interest, identify articles of 
potential interest and offer article recommendations; 
included in class 9.

תוכנות מחשב להמלצת מאמרים עבור סיוע למשתמשים
בחשיפת מאמרים בעלי עניין, זיהוי מאמרים בעלי עניין אפשרי

ולהצעת המלצות לגבי מאמרים; הכלולות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EX LIBRIS (USA) INC.

Address: E Touhy Avenue 1350 Suite 200E, Des Plaines, 
Illinois, 60018, U.S.A.

Identification No.: 70272

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

bX

Application Date 24/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219271 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 52431/05/2010



Perfumery; all included in class 3 תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HOLY LAND COSMETICS LTD. שם: הולילנד קוסמטיקס בע"מ

Address:  ישראל66844  , תל אביב, 12רחוב גבולות , כתובת : רחוב גבולות 12  , תל אביב, 66844, ישראל

Identification No.: 510994874מספר זיהוי: 510994874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Friedman & Co., Adv.

Address: 2 Kaplan St., Tel-Aviv-Yafo , 64734, Yakhin 
House (2nd floor), Israel

שם: פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' קפלן 2, תל אביב-יפו, 64734, בית יכין (קומה 2),
ישראל

Trade Mark No. 219292 מספר סימן

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 52531/05/2010



Antihistamines; all included in class 5 אנטיהיסטמינים; הנכללים כולם בסוג  5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faes Farma, S.A.

Address: c/ Maximo Aguirre, No. 14, Lamiaco-Leioa 
(Vizcaya), 48940, Spain

Identification No.: 800138

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the 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

BILAXTEN

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219293 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 52631/05/2010



Cookware and kitchen accessories, namely non 
electric cookware, pots and pans, containers, 
dinnerware, glassware, bowls, bake ware; kitchen 
tools and utensils namely, mixing spoons, spatulas, 
whisks, ladles, corkscrews, cheese graters; all 
included in class 21.

אביזרי כלי בישול ומטבח, דהיינו כלי בישול לא חשמליים,
סירים ומחבתות, מיכלים, כלי אוכל, כלי זכוכית, קערות, כלי
אפיה; כלי ומכשירי מטבח דהיינו, כפות ערבוב, כפות מריחה,
מברשות, מצקות, חולצי פקקים, פומפיות גבינה; הנכללים כולם

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CONAIR CORPORATION

Address: One Cummings Point Road, Stamford,  
Connecticut, 06902, U.S.A.

Identification No.: 43208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CUISINART

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219295 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 52731/05/2010



Small kitchen appliances; coffee makers, espresso 
machines, electric tea brewers, ice cream makers, 
waffle irons, pasta makers, microwave ovens, 
convection ovens, toaster ovens; all included in class 
11.

מתקני מטבח קטנים; מכונות קפה, מכונות אספרסו, חולטי תה
חשמליים, מכיני גלידה, מגהצי וופל, מכיני פסטה, תנורי

מיקרוגל, תנורי זרימת חום, מצנמים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CONAIR CORPORATION

Address: One Cummings Point Road, Stamford,  
Connecticut, 06902, U.S.A.

Identification No.: 43208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CUISINART

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219298 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 52831/05/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219300 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 52931/05/2010



Games and playthings; dolls, soft dolls; all included in 
class 28

משחקים וצעצועים; בובות, בובות רכות; הנכללים כולם בסוג
28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219301 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 53031/05/2010



Games and playthings; dolls, soft dolls; all included in 
class 28

משחקים וצעצועים; בובות, בובות רכות; הנכללים כולם בסוג
28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219302 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 53131/05/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219303 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 53231/05/2010



Games and playthings; dolls, soft dolls; all included in 
class 28

משחקים וצעצועים; בובות, בובות רכות; הנכללים כולם בסוג
28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219304 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 53331/05/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219305 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 53431/05/2010



Games and playthings; dolls, soft dolls; all included in 
class 28

משחקים וצעצועים; בובות, בובות רכות; הנכללים כולם בסוג
28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219306 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 53531/05/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219307 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 53631/05/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219308 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 53731/05/2010



Games and playthings; dolls, soft dolls; all included in 
class 28

משחקים וצעצועים; בובות, בובות רכות; הנכללים כולם בסוג
28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 219309 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 53831/05/2010



Computers; notebook computers; laptop computers; 
portable computers; handheld computers; personal 
digital assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; servers; 
computer hardware; computer and 
telecommunications networking hardware; computer 
network adaptors, switches, routers and hubs; 
wireless and wired modems and communication 
cards and devices; computer firmware for use in 
operating and maintaining the computer system; 
computer software; semiconductors; 
microprocessors; integrated circuits; central 
processing units; microcomputers; computer 
chipsets; computer motherboards; computer graphics 
boards; computer peripherals and electronic 
apparatus for use with computers; parts, fittings, and 
testing apparatus for all the aforesaid goods; 
downloadable electronic publications in the area of 
computers, telecommunications, telephony, and 
wireless communications; digital video recorders; set 
top and set back boxes; televisions; all included in 
class 9.

מחשבים; מחשבי מחברת; מחשבים נישאים; מחשבים ניידים;
מחשבי כף יד; עזרים דיגיטליים אישיים; נגני מדיה אישיים;

טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; מצלמות דיגיטליות; שרתים;
חומרת מחשב; חומרת מחשב ורישות טלקומוניקציה; מתאמים,
מתגים, נתבים ומרכזי דיסק לרשת מחשב; מודמים וכרטיסי
והתקני תקשורת אלחוטיים וחוטיים; קושחת מחשב לשימוש
בהפעלת ואחזקת מערכת המחשב; תוכנת מחשב; מוליכים
למחצה; מיקרו-מעבדים; מעגלים מוכללים; יחידות עיבוד
מרכזיות; מיקרו-מחשבים; ערכות שבבי מחשב; לוחות אם

למחשב; לוחות גרפיקה למחשב; ציוד היקפי למחשב והתקנים
אלקטרוניים לשימוש עם מחשבים; חלקים, מתאמים, ומתקני
בחינה עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; פרסומים אלקטרוניים
הניתנים להורדה בתחום המחשבים, טלקומוניקציה, טלפוניה,
ותקשורת אלחוטית; מקליטי וידאו דיגיטליים; תיבות ממיר
ותיבות ממיר אחורי; טלוויזיות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Intel Corporation

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INTEL INSIDE

Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219314 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 53931/05/2010



Providing information in the field of treatment of 
obesity and weight loss surgery options; all included 
in class 44.

מתן מידע בתחום של טיפול בהשמנה ואפשרויות הפחתת
משקל כירורגיות; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REALIZE

Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219322 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54031/05/2010



Clothing, including scarves, footwear, headgear for 
adults, youth and children; all included in class 25

דברי הלבשה, לרבות צעיפים, הנעלה וכיסויי ראש, למבוגרים,
לנוער ולילדים; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EFRAT & TALI FASHION DESIGN LTD. שם: אפרת וטלי עיצוב אופנה בע"מ

Address: 18 Mohaliver St., Tel-Aviv, Israel כתובת : מוהליבר 18, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 513915439מספר זיהוי: 513915439

חברה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am , P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
65202, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד.2499, תל אביב, 65202, ישראל

אפרת וטלי
EFRAT & TALI

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219330 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54131/05/2010



Food supplements for animals; all included in class 5. תוספי מזון לחיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bewital GmbH & Co. KG

Address: Industriestrasse 10, Suedlohn-Oeding, 46354, 
Germany

Identification No.: 57448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Anivital

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219333 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54231/05/2010



Food for dogs; all included in class 31. מזון לכלבים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bewital GmbH & Co. KG

Address: Industriestrasse 10, Suedlohn-Oeding, 46354, 
Germany

Identification No.: 57448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Belcando

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219335 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54331/05/2010



Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; all 
included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות,
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חומרים
פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דליקות;
תכשירי חישול והלחמה; חומרים כימיים לשימור מצרכי מזון;
חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219336 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54431/05/2010



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, למחקר, לצילום, סינמטוגרפיים,
אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת

נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה,
צבירה, ויסות או שליטה בחשמל; מכשירים להקלטה, העברה
או שחזור של קול או בבואות; נשאי נתונים מגנטיים, דיסקים
להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד
לעיבוד נתונים ומחשבים; התקנים לכיבוי אש; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219337 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54531/05/2010



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

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219340 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54631/05/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; דברי בושם, שמנים
אתריים, תמרוקים, תרחיצים לשיער; תכשירים לניקוי שיניים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219342 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54731/05/2010



Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטאריים למטרות
רפואיות; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון
לתינוקות; אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים,

שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי
פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219343 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54831/05/2010



Food for cats; all included in class 31. מזון לחתולים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bewital GmbH & Co. KG

Address: Industriestrasse 10, Suedlohn-Oeding, 46354, 
Germany

Identification No.: 57448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Leonardo

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219344 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 54931/05/2010



Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

שירותי מדע וטכנולוגיה ומחקר ועיצוב הקשורים לכך; שירותי
ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של חומרת ותוכנת

מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219346 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 55031/05/2010



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; all included in 
class 10.

מכשירים וכלים כירורגיים, רפואיים, דנטליים ווטרינריים,
איברים, עיניים ושיניים מלאכותיים; פריטים אורטופדיים; חומרי

איחוי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219347 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 55131/05/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists materials; paint brushes; typewriters 
and office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers type; printing blocks; all included in 
class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומר לכריכת ספרים; צילומים;

צרכי כתיבה; דבקים לצרכי כתיבה או למטרות ביתיות; חומרים
לאומנים; מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט
רהיטים); חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); חומרים
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות

דפוס; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219348 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 55231/05/2010



Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; all included in class 
44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולי הגיינה ויופי לבני
אדם או בעלי חיים; שירותי חקלאות, גננות ויערנות; הנכללים

כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219350 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 55331/05/2010



Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה של עסקים; פונקציות
משרדיות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

מרק

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219351 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 55431/05/2010



Providing information on surgery to treat obesity, 
weight loss support program, patient support 
program, and a follow-up system for patients after 
surgery; all included in class 44.

מתן מידע על ניתוח לטיפול בהשמנה, תוכנית תמיכה להפחתת
משקל,  תוכנית תמיכה למטופל, ומערכת מעקב למטופלים

לאחר ניתוח; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

REALIZE MYSUCCESS

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219352 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 55531/05/2010



Intellectual property consultancy and services related 
thereto; all included in class 45.

ייעוץ בתחום הקניין הרוחני ושירותים הקשורים לייעוץ זה;
הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Esther and Kfir Luzzatto Ltd. שם: אסתר וכפיר לוצאטו בע"מ

Address: 20 Oren Street  , Omer, Israel כתובת : רח' אורן 20  , עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 57251מספר זיהוי: 57251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

Trade Mark No. 219357 מספר סימן

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 55631/05/2010



Intellectual property consultancy and services related 
thereto; all included in class 45.

ייעוץ בתחום הקניין הרוחני ושירותים הקשורים לייעוץ זה;
הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Esther and Kfir Luzzatto Ltd. שם: אסתר וכפיר לוצאטו בע"מ

Address: 20 Oren Street  , Omer, Israel כתובת : רח' אורן 20  , עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 57251מספר זיהוי: 57251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

לוצאטו

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219358 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 55731/05/2010



Intellectual property consultancy and services related 
thereto; all included in class 45.

ייעוץ בתחום הקניין הרוחני ושירותים הקשורים לייעוץ זה;
הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Esther and Kfir Luzzatto Ltd. שם: אסתר וכפיר לוצאטו בע"מ

Address: 20 Oren Street  , Omer, Israel כתובת : רח' אורן 20  , עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 57251מספר זיהוי: 57251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

LUZZATTO

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219359 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 55831/05/2010



Bowel management system, namely collection bags, 
lubricating packs, fecal collection pouches, irrigation 
bags, catheters, drainage tubes, and parts thereof, all 
sold both individually and in kit form; all included in 
class 10.

מערכת ניהול מעי, דהיינו שקיות איסוף, חבילות חומר מסכך,
תיקי איסוף צואה, שקי שטיפה, קטטרים, צינורות ניקוז, וחלקים
עבורם, כולם נמכרים בנפרד ובצורת ערכה; הנכללים כולם בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hollister Incorporated

Address: Hollister Drive 2000, Libertyville, Illinois, 60048, 
U.S.A.

Identification No.: 4494

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACTIFLO

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219367 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 55931/05/2010



Services for providing food and drink; 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

Class: 43 סוג: 43

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219377 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56031/05/2010



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities ; all included in class 
41

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות ;
הנכללים כולם בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219381 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56131/05/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219382 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56231/05/2010



Advertising; business management; business 
administration; office functions;  all included in class 
35

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219383 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56331/05/2010



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

כלי בית או מטבח ומיכלים (לא ממתכת יקרה או מצופה עמה);
מסרקים וספוגים; מברשות (פרט למברשות ציור); חומרים
לעשיית מברשות; פריטים לצורכי ניקוי, צמר פלדה; זכוכית

בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצורכי בניה);
כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים ;

הנכללים כולם בסוג 21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219384 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56431/05/2010



Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers ; all included in class 
24

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן ; הנכללים כולם בסוג 24

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219385 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56531/05/2010



Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics ; all included in class 
20

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים
בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום,
ותחליפים לחומרים אלו או מפלסטיק ; הנכללים כולם בסוג 20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219386 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56631/05/2010



Leather and imitations of leather,  and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery ; all included in class 18

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ;

הנכללים כולם בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219387 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56731/05/2010



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers’ type; printing 
blocks ; all included in class 16

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות ;

הנכללים כולם בסוג 16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219388 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56831/05/2010



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments ; all included in class 
14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם

בסוג 14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219389 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 56931/05/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ;
הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219390 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 57031/05/2010



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus ; 
computer operating recorded programs; all included 
in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה,
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים

להקלטה, העברה או שיחזור של קול או דמויות; נושאי נתונים
מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים

עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות,
מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי
אש ; תוכניות מוקלטות המופעלות על ידי מחשב; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Italy , 26/01/2009, No. MI2009C000677 MI2009C000677 איטליה , 26/01/2009 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: TRUSSARDI S.p.A.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 9293

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219391 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 57131/05/2010



Carnitine, its salts and derivatives for use in the 
production of pharmaceutical preparations, dietetic 
substances and foodstuffs; all included in class 1.

קרניטין, מלחים ותולדות שלו לשימוש בייצור של תכשירי
רוקחות, חומרים דיאטטיים ודברי מזון; כולם כלולים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LONZA AG

Address: Lonzastrasse , 3930 Visp, Switzerland

Identification No.: 70280

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARNIPURE

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219396 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 57231/05/2010



Carnitine, its salts and derivatives for pharmaceutical 
purposes or as ingredients of pharmaceutical 
preparations, dietetic substances and foodstuffs for 
medical purposes; all included in class 5.

קרניטין, מלחים ותולדות שלו למטרות רוקחיות או כמרכיבים
של תכשירי רוקחות, חומרים דיאטטיים ודברי מזון למטרות

רפואיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LONZA AG

Address: Lonzastrasse , 3930 Visp, Switzerland

Identification No.: 70280

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARNIPURE

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219397 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 57331/05/2010



Class: 29 סוג: 29

Switzerland , 05/02/2009 שוויץ , 05/02/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Meat, namely sausages, meat extracts, dried 
vegetables, milk, milk products, especially yoghurts, 
proteins for human consumption, edible oils and fats 
containing carnitine and its derivatives; all included in 
class 29.

בשר, דהיינו נקניקים, תמציות בשר, ירקות מיובשים, חלב,
מוצרי חלב, יוגורטים, חלבונים לצריכת בני אדם, שמני ושומני
מאכל הכוללים קרניטין ותולדות שלו; כולם כלולים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LONZA AG

Address: Lonzastrasse , 3930 Visp, Switzerland

Identification No.: 70280

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARNIPURE

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219398 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 57431/05/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; all incldued in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בליקויים בתפקוד מיני; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: 145 Bialik Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ביאליק 145  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 510457666מספר זיהוי: 510457666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Unipharm Ltd.

Address: Legal Department, P.O.B. 21429, Tel Aviv, 
Israel

שם: אוניפארם בע"מ

כתובת : מחלקת המשפטית, ת.ד.21429, תל אביב, ישראל

תרים
TARIM

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219399 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 57531/05/2010



Distempers; distempers (water pain+); paints for 
automobiles; paints for ships; paints for PCM (pre-
coated metal); powder coatings; fireproof paints; 
synthetic resin paints; anti-fouling paints; ceramic 
paints; paints for car repairing; waterproof paints; 
wood coatings (paints); varnishes; dyes; colorants; 
pigments; lacquers; putty for coating; preservatives 
against; wood preservatives; anti-corrosive 
preparations; all included in class 2.

צבעים; צבעים מבוססי ביצה (צבע מים); צבעים עבור מכוניות;
צבעים עבור אוניה; צבעים עבור PCM (מתכת שאינה מצופה);
ציפויי אבקה; צבעים חסיני אש; צבעי שרף סינתטיים; צבעים
נגד לכלוך; צבעים קרמיים; צבעים עבור תיקון רכב; צבעים
חסיני מים; צבעי עץ (צבעים); צבעים נותני ברק; צבענים;
מגוונים; פיגמנטים; לכות; מרק עבור ציפויים; חומרי שימור
כנגד; חומרי שימור עץ; תכשירים נגד קורוזיה; כולם כלולים

בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KCC CORPORATION

Address: 1301-4,Seocho-Dong,Seocho-ku, Seoul, South 
Korea

Identification No.: 70281

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 219405 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 57631/05/2010



Perfumery products; all included in class 3. מוצרי פרפומריה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IDOLE

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219406 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 57731/05/2010



Class: 9 סוג: 9

Benelux , 28/10/2008, No. 1169503 בנלוקס , 28/10/2008 , מספר 1169503

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Scientific apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; electrolysis systems; fuel cells; 
membrane electrode assemblies (MEAs) and related 
compounds in applications in fuel cells; polymer 
electrolyte membranes, electrocatalyzers; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים להובלה, מיתוג, הפיכה, צבירה, ויסות
או שליטה של חשמל; מערכות אלקטרוליזה; תאי דלק;
תרכובות ממברנה אלקטרודה (MEA) ותרכובות קשורות

באפליקציות תאי דלק; ממברנות פולימר אלקטרוליט, אלקטרו-
זרזים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOLVAY S.A

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 67480

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

AQUIVION

Application Date 11/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219407 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 57831/05/2010



Class: 1 סוג: 1

Benelux , 28/10/2008, No. 1169503 בנלוקס , 28/10/2008 , מספר 1169503

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Chemicals used in industry and science; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
unprocessed fluoropolymers for use in electric 
industry, electrochemical industry and electronic 
industry; chemical catalyst; polymerization catalyst; 
all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה ובמדע; שרפים מלאכותיים לא
מעובדים, פלסטיק לא מעובד; פלואורפולימרים לא מעובדים
לשימוש בתעשיית חשמל, תעשייה אלקטרוכימית ותעשייה
אלקטרונית; זרזים כימיים; זרז פולימריזציה; הנכללים כולם

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOLVAY S.A

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 67480

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

AQUIVION

Application Date 11/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219408 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 57931/05/2010



Class: 17 סוג: 17

Benelux , 28/10/2008, No. 1169503 בנלוקס , 28/10/2008 , מספר 1169503

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Products of semi-worked plastics; insulating 
materials; semi-worked fluoropolymers for use in 
electric industry, electrochemical industry and 
electronic industry; all included in class 17.

מוצרי פלסטיק מעובד למחצה;  חומרי בידוד; פולימר פלואור
מעובד למחצה לשימוש בתעשיית החשמל, תעשייה

אלקטרוכימית ותעשייה חשמלית; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOLVAY S.A

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 67480

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

AQUIVION

Application Date 11/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219409 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 58031/05/2010



Veterinary preparations and substances; all included 
in class 5.

תכשירים וחומרים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth Holdings Corporation

Address: Madison, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 680

(Maine Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EQUEST PRAMOX

Application Date 11/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219410 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 58131/05/2010



Hard and soft sweets, candies, stick liquorice, 
chocolates, confectionery, chewing gums, flavourings 
for confectionery and chewing gums, jelly, jelly 
products, wine gums, modified starch for use with 
jellied chewing gum products. All included in class 
30.

דברי מתיקה רכים וקשים, סוכריות, מקלות אניס, שוקולדים,
ממתקים, מסטיקים, חומרי טעם לממתקים ומסטיקים, ג'לי,
מוצרי ג'לי, סוכריות גומי, עמילן המותאם לשימוש עם מוצרי

מסטיק המכילים ג'לי. כולם הכלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANCHEZ CANO,  S.A.

Address: Ctra. de Madrid, Km. 385, MOLINA DE 
SEGURA (MURCIA), 30500, Spain

Identification No.: 800147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219411 מספר סימן

Application Date 11/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 58231/05/2010



Class: 31 סוג: 31

U.S.A. , 07/10/2008, No. 77/587899 ארה"ב , 07/10/2008 , מספר 77/587899

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Live laboratory animals; fertilized and unfertilized
avian eggs for scientific, pharmaceutical, biological,
biomedical, and medical research, development, and
manufacturing; animal embryos; animal feed; all
included in class 31.

חיות מעבדה חיות; ביצי עופות מופרות ובלתי מופרות למחקר,
פיתוח, וייצור מדעי, רוקחי, ביולוגי, ביו-רפואי, ורפואי; עוברי

בעלי חיים; מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harlan Holdings, Inc.

Address: 300 Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, 
DE, 19801, U.S.A.

Identification No.: 800151

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219425 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 58331/05/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 07/10/2008, No. 77/587899 ארה"ב , 07/10/2008 , מספר 77/587899

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Medicated animal feed; all included in class 5. מזון רפואי לבעלי חיים; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harlan Holdings, Inc.

Address: 300 Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, 
DE, 19801, U.S.A.

Identification No.: 800151

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219427 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 58431/05/2010



Class: 10 סוג: 10

U.S.A. , 07/10/2008, No. 77/587899 ארה"ב , 07/10/2008 , מספר 77/587899

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Medical and surgical catheters for laboratory animals; 
all included in class 10.

צנתרים רפואיים וכירורגיים לחיות מעבדה; הנכללים כולם בסוג
.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harlan Holdings, Inc.

Address: 300 Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, 
DE, 19801, U.S.A.

Identification No.: 800151

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219429 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 58531/05/2010



Class: 44 סוג: 44

U.S.A. , 07/10/2008, No. 77/587899 ארה"ב , 07/10/2008 , מספר 77/587899

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Laboratory animal breeding, holding and 
preconditioning; genetic testing of animals and eggs; 
consulting services in the field of laboratory animal 
caretaking; surgical services; animal breeding; 
animal husbandry; genetic testing of animals; surgery 
on animals; and health testing of animals; all included 
in class 44.

גידול, החזקה והתניה מראש של חיות מעבדה; בדיקה גנטית
של בעלי חיים וביצים; שירותי ייעוץ בתחום השגחה על חיות

מעבדה; שירותים כירורגיים; גידול בעלי חיים; ניהול בעלי חיים;
בדיקה גנטית של בעלי חיים; ניתוחים בבעלי חיים; ובדיקת

בריאות של בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harlan Holdings, Inc.

Address: 300 Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, 
DE, 19801, U.S.A.

Identification No.: 800151

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219430 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 58631/05/2010



Beer; non-alcoholic beverages; all included in class 
32.

בירה; משקאות לא כוהליים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BEIJING YANJING BEER GROUP 
CORPORATION

Address: Shuanghe Road, No. 9, Beijing,, Shunyi District, 
China

Identification No.: 800150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am , P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
65202, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד.2499, תל אביב, 65202, ישראל

Trade Mark No. 219432 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 58731/05/2010



Class: 6 סוג: 6

Germany , 01/10/2008, No. 302008063910.5 גרמניה , 01/10/2008 , מספר 302008063910.5

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Building material; furniture fittings; building fittings; 
profiles, as far as included in class 6; ironmongery, 
small items of metal hardware; locks (other than 
electric); hooks and profiles for hanging; all 
aforementioned goods made of metal; all included in 
class 6.

חומרי בנייה; אביזרי רהיטים; אביזרי בנייה; פרופילים, ככל
שנכללים בסוג 6; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של כלי מתכת;
מנעולים (למעט חשמליים); מתלים ופרופילים לתלייה; כל

הסחורות הנזכרות לעיל עשויות ממתכת; הנכללים כולם בסוג
.6

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

The colors appearing in the mark are: blue in 
pantone shade 286 C, green in pantone shade 340 
C, yellow in pantone shade 123 C and pantone 
shade warm red C.

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול בגוון פנטון C 286, ירוק בגוון
פנטון C 340, צהוב בגוון פנטון C  123 וגוון פנטון אדום חמים

.C

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219439 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 58831/05/2010



Optical products, namely, spectacles and 
sunglasses, eyeglass frames, lenses, and cases for 
spectacles and sunglasses; sport goggles for use in 
skiing, swimming, motorcycling; eyeglass chains; all 
included in class 9.

מוצרים אופטיים, דהיינו, משקפיים ומשקפי שמש, מסגרות
למשקפי ראיה, עדשות, ונרתיקים שלהם;  משקפי מגן לספורט

לשימוש בסקי, שחיה, אופנועים; שרשראות למשקפיים;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giovanni Caldarelli

Address: via Nuova Zabatta 114  , Terzigno, Napoli, 
80040, Italy

Identification No.: 66697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219454 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 58931/05/2010



Textile fabrics for making outer clothing for men and 
women, table covers, bedspread and blankets, 
curtains; all included in class 24.

בדי טקסטיל עבור הכנת בגדי חוץ לגברים ולנשים, כיסויי
שולחן, כיסויי מיטה ושמיכות, וילונות; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giovanni Caldarelli

Address: via Nuova Zabatta 114  , Terzigno, Napoli, 
80040, Italy

Identification No.: 66697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219456 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 59031/05/2010



Perfumes, bath and body products, namely body 
lotions and bath oil; gift sets containing bath and 
body products, namely, body lotions and bath oil; 
toilet water, personal deodorants, essential oils for 
personal use, body lotions, shower gel, bubble bath, 
bath oils, bath pearls, skin soaps, shaving balms, 
shaving cream, aftershave lotions, cosmetic pencils, 
foundation make-up, face powders, talcum powder, 
rouges, lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, 
skin cleansing lotions, sun screen preparations, face 
creams, body creams, hair shampoos, hair sprays, 
hair lotions, dentifrices; all included in class 3.

בשמים, מוצרי אמבט וגוף, דהיינו תחליבי גוף ושמני אמבט;
ערכות מתנה המכילים מוצרי אמבט וגוף, דהיינו, תחליבי גוף
ושמני אמבט; מי טואלט, דאודורנטים אישיים, שמנים אתריים
לשימוש אישי, תחליבי גוף, ג'ל למקלחת, קצף אמבט, שמני
אמבט, פניני אמבט, סבונים לעור, צרי לגילוח, קרם גילוח,

תחליבי אפטרשייב, עפרונות קוסמטיים, מייק-אפ בסיס, פודרה
לפנים, אבקת טלק, סמקים, שפתונים, מסקרות, קרמים לניקוי

עור, תחליבים לניקוי עור, תכשירים להגנה מפני השמש,
קרמים לפנים, קרמים לגוף, שמפו לשיער, תרסיסים לשיער,
תחליבי שיער, תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giovanni Caldarelli

Address: via Nuova Zabatta 114  , Terzigno, Napoli, 
80040, Italy

Identification No.: 66697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219458 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 59131/05/2010



Textile fabrics for making outer clothing for men and 
women, table covers, bedspread and blankets, 
curtains; all included in class 24.

בדי טקסטיל עבור הכנת בגדי חוץ לגברים ולנשים, כיסויי
שולחן, כיסויי מיטה ושמיכות, וילונות; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giovanni Caldarelli

Address: via Nuova Zabatta 114  , Terzigno, Napoli, 
80040, Italy

Identification No.: 66697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ANTONY MORATO

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219459 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 59231/05/2010



Watches, chronometers and clocks; jewelry, precious 
metals, precious stones; costume jewelry; all 
included in class 14.

שעוני יד,  כרונומיטרים ושעונים; תכשיטים, מתכות יקרות,
אבנים יקרות; תכשיטים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giovanni Caldarelli

Address: via Nuova Zabatta 114  , Terzigno, Napoli, 
80040, Italy

Identification No.: 66697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ANTONY MORATO

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219461 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 59331/05/2010



Watches, chronometers and clocks; jewelry, precious 
metals, precious stones; costume jewelry; all 
included in class 14.

שעוני יד, כרונומטרים ושעונים; תכשיטים, מתכות יקרות,
אבנים יקרות; תכשיטים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giovanni Caldarelli

Address: via Nuova Zabatta 114  , Terzigno, Napoli, 
80040, Italy

Identification No.: 66697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219463 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 59431/05/2010



Pullovers, gloves, cardigans, sweaters, trousers, 
skirts, jackets, blouses, shirts, jeans, sweat pants, 
shorts, sweatshirts, suits and dresses, overcoats, 
coats, raincoats, belts, footwear, jerseys, neckwear, 
socks and stockings, tights, vests, waistcoats, 
jumpers, track suits, blousons, gym suits, knickers, T-
shirts, anoraks, suspenders, loungewear, underwear, 
beachwear, sleepwear, headwear, overalls, hats and 
caps, shoes, sandals, boots and slippers; all included 
in class 25.

פולוברים, כפפות, קרדיגנים, סוודרים, מכנסי גברים, חצאיות,
ז'קטים, חולצות נשים, חולצות, ג'ינסים, מכנסי מיזע, מכנסים
קצרים, חולצות מיזע, חליפות ושמלות, מעילים עליונים,

מעילים, מעילי גשם, חגורות, הנעלה, ג'רסי, צווארונים, גרביים
וגרבונים, טייטס, וסטים, מקטורנים, אפודות, חליפות אימונים,
בלוזונים, חליפות התעמלות, גטקס, חולצות T, מעילים עם
ברדס, ביריות, בגדי נוחות, הלבשה תחתונה, הלבשה לחוף,
בגדי שינה, כיסויי ראש, סרבלים, כובעים וכומתות, נעליים,

סנדלים, מגפיים ונעלי בית; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giovanni Caldarelli

Address: via Nuova Zabatta 114  , Terzigno, Napoli, 
80040, Italy

Identification No.: 66697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219464 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 59531/05/2010



Leather and imitations of leather sold in bulk; leather 
goods, namely, handbags, purses, wallets, 
briefcases, toiletry cases sold empty, cosmetic cases 
sold empty; animal skins, animal hides; handbags, 
luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all 
purpose sport bags, attach cases, school bags, tote 
bags, credit card cases, document cases, cosmetic 
cases sold empty, key cases, knapsacks, rucksacks, 
briefcases, luggage trunks, suitcases, umbrellas, 
parasols, walking sticks; all included in class 18.

עור וחיקויי עור הנמכרים בכמויות גדולות; סחורות עור, דהיינו,
תיקי יד, ארנקי נשים, ארנקי גברים, נרתיקי מסמכים, נרתיקי
טואלט הנמכרים ריקים, נרתיקי תמרוקים הנמכרים ריקים;

עורות בעלי חיים, שלחים של בעלי חיים; תיקי יד, מטען, תיקי
כתף, תיקי חוף, תיקי אחיזה, תיקי ספורט לכל מטרה, תיקים
צמודים, תיקי בית-ספר, תיקי נשיאה, נרתיקים לכרטיסי

אשראי, נרתיקים למסמכים, נרתיקי תמרוקים הנמכרים ריקים,
נרתיקים למפתחות, ילקוטים, תרמילי גב, תיקי מסמכים, תיבות
מטען, מזוודות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה; הנכללים

כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giovanni Caldarelli

Address: via Nuova Zabatta 114  , Terzigno, Napoli, 
80040, Italy

Identification No.: 66697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219465 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 59631/05/2010



Personal lubricants; vaginal moisturizers; arousal gel; 
all included in class 5.

חומרי סיכה אישיים; קרמי לחות וגינליים; ג'ל גירוי; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219474 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 59731/05/2010



Massage oils; all included in class 3. שמני עיסוי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219475 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 59831/05/2010



Commercial or industrial management assistance; 
franchise services; all included in class 35

סיוע בתחום המסחרי או בניהול תעשייתי; שירותי זיכיון;
הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CAMPERO INTERNATIONAL CORP.

Address: Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 42545

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219478 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 59931/05/2010



Class: 6 סוג: 6

Germany , 01/10/2008, No. 302008063911 גרמניה , 01/10/2008 , מספר 302008063911

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Building material; furniture fittings; building fittings; 
profiles, as far as included in class 6; ironmongery, 
small items of metal hardware; locks (other than 
electric); hooks and profiles for hanging; all 
aforementioned goods made of metal; all included in 
class 6.

חומרי בנייה; אביזרי רהיטים; אביזרי בנייה; פרופילים, ככל
שנכללים בסוג 6; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של כלי מתכת;
מנעולים (למעט חשמליים); מתלים ופרופילים לתלייה; כל

הסחורות הנזכרות לעיל עשויות ממתכת; הנכללים כולם בסוג
.6

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219482 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 60031/05/2010



Automobiles; vehicles by land and their parts and 
accessories thereof; all included in class 12.

מכוניות; רכבי יבשה וחלקיהם ואביזריהם; הנכללים כולם בסוג
.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARMINAT

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219483 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 60131/05/2010



Secure or non-secure telecommunications services, 
namely transmission and delivery of digital data, 
photographs, audio files, data, information and image 
signals by means of computers, cable radio and 
satellite transfer, all in particular for navigation 
systems for vehicles, wireless transfer of digital data; 
electronic transfer of data and documents via 
computer terminals; technical consultancy in 
connection with the above services claimed; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת רחק מאובטחת או לא מאובטחת, דהיינו
שידור ושליחה של נתונים דיגיטאליים, תצלומים, קובצי אודיו,
נתונים, מידע ואותות בבואה באמצעות מחשבים, כבלי רדיו

והעברת לווין, הכל במיוחד עבור מערכות ניווט לרכבים, העברה
אלחוטית של נתונים דיגיטאליים; העברה חשמלית של נתונים
ומסמכים באמצעות מסופי מחשב; ייעוץ טכני בקשר לשירותים

הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARMINAT

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219485 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 60231/05/2010



Wireless communication apparatus; instruments for 
use in reception of electronic signals, namely 
electronic device optimizing and enhancing cellular 
streaming capacity and increasing coverage; All 
included in class 9

התקן תקשורת אלחוטית; מכשירים לשימוש בקליטה של אותות
אלקטרוניים, שהם, מתקן אלקטרוני לאופטימיזציה ולהגברה

של קליטה אותות סלולרים והגברת הכיסוי; הנכללים כולם בסוג
9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Cellvine Ltd., שם: סלויין בע"מ

Address: Yoni Netanyahu 6, Or Yehuda, 60376, Israel כתובת : יוני נתניהו 6, ת.ד.575, אור יהודה, 60376, ישראל

Identification No.: 513325498מספר זיהוי: 513325498

תאגיד ישראלי

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

ZEPTOCELL

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219487 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 60331/05/2010



Medical devices, namely a cardiac ablation system 
comprising a pump and a catheter; all included in 
class 10.

התקנים רפואיים, שהם מערכת הסרה בניתוח של הלב הכוללת
משאבה וקטטר; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cordis Corporation

Address: Miami Lakes, Florida, U.S.A.

Identification No.: 41370

(Florida 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

SMARTABLATE

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219489 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 60431/05/2010



Perfumes and cosmetics including, lipsticks, bath 
foams; essential oils for personal use, tanning oils, 
mascara, foundation creams, eyeliners, soaps for 
personal use, cold creams, vanishing creams, 
shaving creams, antiwrinkle creams, nail varnish, nail 
polish, toothpastes, skin lotions, hair lotions, eye 
shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, 
aftershave lotions, beauty masks, cotton sticks and 
wool for cosmetics purposes, eyebrow pencils, hair 
waving preparations, hair colorants spray, make-up 
powder, make-up removing preparations, shampoos, 
talcum powder; all included in class 3.

בשמים ודברי קוסמטיקה הכוללים, ליפסטיקים, קצפי אמבט;
שמנים אתריים לשימוש אישי, שמני גיוון, מסקרה, קרמי בסיס,

עפרונות עין, סבונים לשימוש אישי, קרמים קרים, קרמי
הברקה, קרמי גילוח, קרמים נגד גילוח, לכות ציפורן, מבריק
ציפורן, משחות שיניים, תרחיצי עור, תרחיצי שיער, צל עיניים,
דאודורנטים לשימוש אישי, סבונים נוזליים, תרחיצי גילוח,

מסכות יופי, מקלות כותנה וצמר למטרות קוסמטיות, עפרונות
הדגשת העין, תכשירי תלתול השיער, תרסיס צבעוני שיער,

אבקת איפור, תכשירי הסרת איפור, מוצרי שמפו, אבקת טלק;
כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GADO S.r.l.

Address: Via Carlo Goldoni  , Milan, Italy

Identification No.: 58333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 219491 מספר סימן

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 60531/05/2010



Eyeglasses; sunglasses; eyeglass frames; lenses; 
contact lenses; eyeglass cases; eyeglass chains; 
optical instruments and apparatus; all included in 
class 9.

משקפי ראיה; משקפי שמש; מסגרות משקפיים; עדשות;
עדשות מגע; נרתיקי משקפיים; שרשרות משקפיים; מכשירים

והתקנים אופטיים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GADO S.r.l.

Address: Via Carlo Goldoni  , Milan, Italy

Identification No.: 58333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 219492 מספר סימן

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 60631/05/2010



Wristwatches, pocket watches; alarm clocks; digital 
clocks; timers; watch cases; watch chains; watch 
glasses; watch straps; chronographs; jewellery; 
articles and costume jewellery articles; all included in 
class 14.

שעוני יד, שעוני כיס; שעונים מעוררים; שעונים דיגיטליים; קוצבי
זמן; נרתיקי שעון; שרשרות שעון; זכוכיות שעון; רצועות שעון;
מכשירי כרונוגרף; תכשיטים; פריטים ופריטי תכשיטים לפי

הזמנה; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GADO S.r.l.

Address: Via Carlo Goldoni  , Milan, Italy

Identification No.: 58333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 219493 מספר סימן

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 60731/05/2010



Leather articles, namely, tote bags; handbags; 
suitcases; wallets; briefcases; trunks for travel; key 
leather cases; leather clothing cases; umbrellas; 
walking sticks; rucksacks; saddlery articles; all 
included in class 18.

פריטי עור, דהיינו, תיקי נשיאה; תיקי יד; מזוודות; ארנקים;
תיקי מסמכים; מטענים עבור נסיעה; נרתיקי עור למפתח;

נרתיקי דברי הלבשה מעור; מטריות; מקלות הליכה; תרמילי
גב; פריטי אוכפנות; כולם כלולים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GADO S.r.l.

Address: Via Carlo Goldoni  , Milan, Italy

Identification No.: 58333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 219494 מספר סימן

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 60831/05/2010



Clothing, coats, mantles, raincoats, overcoats, 
greatcoats, dusters, furs, dresses, suits, suits made 
of leather, skirts, jackets, knitwear, trousers, short 
sets, bermudas, jeans, waistcoats, shirts, T-shirts, 
tops, blouses, jerseys, sweaters, vests, blazers, 
cardigans, stockings, socks, underwear, dressing 
gowns, corsets, brassieres, underpants, night-gowns, 
shifts, pajamas, singlets, garters, petticoats, 
bathrobes, bathing suits, beach-wraps, sun suits, 
sport overalls, sport jackets, ski pants, waterproof 
clothing, wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, 
ties, neckties, scarves, shawls, mufflers, foulards, 
caps, hats, hoods, gloves, sashes, belts; footwear, 
beach footwear, athletic footwear, boots, shoes and 
slippers; all included in class 25.

דברי הלבשה, מעילים, גלימות, מעילים עליונים, אדרות,
מעילים ארוכים, פרוות, שמלות, חליפות, חליפות העשויות
מעור, חצאיות, ז'קטים, דברי הלבשה ארוגים, מכנסיים,

מערכות ביגוד קצר, ברמודות, גי'נסים, מקטרונים, חולצות,
חולצות קצרות, חולצות עליונות, לסוטות, אריגי ג'רסי, אימוניות,
וסטים, מעילים ספורטיביים, קרדיגנים, פוזמקאות, גרביים,
הלבשה תחתונה, שמלות לבוש, מחוכים, חזיות, מכנסיים

תחתונים, מלבושי לילה, תחתוניות, פיג'מות, גופיות, ביריות,
שמלות תחתונות, חלוקי רחצה, חליפות רחצה, גלימות חוף,
חליפות שמש, אפודות ספורט, ז'קטי ספורט, מכנסי סקי, דברי
הלבשה כנגד מים, ז'קטים נגד רוח, אנורקסים, חליפות הזעה,
עניבות, עניבות צוואר, צעיפים, מטפחות, כסיות, אריגי משי,
כיפות ראש, כובעים, ברדסים, כפפות, אבנטים, חגורות; דברי
הנעלה, דברי הנעלה לחוף, דברי הנעלה אתלטיים, מגפיים,

נעליים ונעלי שינה; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GADO S.r.l.

Address: Via Carlo Goldoni  , Milan, Italy

Identification No.: 58333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 219495 מספר סימן

Application Date 01/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 60931/05/2010



Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; toilet soaps, 
body deodorants; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands; sun care preparations (cosmetic 
products); make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and 
hair care; hair lacquers; hair colouring and hair 
decolorant preparations; permanent waving and 
curling preparations; essential oils for personal use; 
all included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרה רפואית; סבוני טואלט, דיאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים

ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי
צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; תכשירים לתלתול ולסלסול
תמידי; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Diesel S.P.A.

Address: Via dell`Industria, 7, Molvena, Italy

Identification No.: 800159

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

ONLY THE BRAVE

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219498 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 61031/05/2010



Candies filled with or without chewing gum ממתקים ממולאים או בלתי ממולאים בגומי לעיסה

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COLOMBINA S.A.

Address: Departamento del Valle, Colombia

Identification No.: 19801

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

SPLOT

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219499 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 61131/05/2010



Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware (included in class 21); all included in 
class 21.

כלים ומיכלים למשק בית או למטבח; מסרקים וספוגים;
מברשות (למעט מברשות צבע); חומרים לעשיית מברשות;
פריטים למטרות ניקוי; צמר פלדה; זכוכית לא מעובדת או

מעובדת-למחצה (למעט זכוכית המשמשת בבניה); כלי זכוכית,
חרסינה וכלי חרס (הנכללים בסוג 21); הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fissler GmbH

Address: Harald-Fissler-Strasse 1, Idar-Oberstein, 55743, 
Germany

Identification No.: 800157

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Fissler

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219501 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 61231/05/2010



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EMBRELIA

Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219517 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 61331/05/2010



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LISTEGO

Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219518 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 61431/05/2010



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PEGALMO

Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219519 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 61531/05/2010



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEGURIS

Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219520 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 61631/05/2010



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BONTIMA

Application Date 17/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219527 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 61731/05/2010



Clothing; underwear; singlets; tank tops; shirts; 
footwear; headgear for wear. included in class 25.

דברי הלבשה; תחתונים; גופיות; חולצות ללא שרוולים; חולצות;
הנעלה; כיסויי ראש לחבישה. הכלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Equmen Pty Ltd

Address: 26 & 28 Burton Street, Darlinghurst, NSW, 
Australia

Identification No.: 800167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219537 מספר סימן

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 61831/05/2010



Artificial teeth, in particular synthetic and porcelain 
artificial teeth; dental apparatus and instruments, 
namely ceramic insulating pens, brushes, mixing 
trays, mixing tray covers, shade-matching strips, and 
color rings; all included in class 10.

שיניים מלאכותיות, ביחוד שיניים מלאכותיות סינטטיות
ומפורצלן; מכשירים והתקנים דנטליים, שהם עטי הפרדה
קרמיים, מברשות, מגשי ערבוב, כיסויי מגשי ערבוב, פסי

התאמת גוון וטבעות צבע; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Creation Willi Geller International AG

Address: Oberneuhofstrasse 5, Baar CH - 6341, 
Switzerland

Identification No.: 800169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

IN NOVA

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219542 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 61931/05/2010



Artificial teeth, in particular synthetic and porcelain 
artificial teeth; dental apparatus and instruments, 
namely ceramic insulating    pens, brushes, mixing 
trays, mixing tray covers, shade-matching strips, and 
color rings; all included in class 10.

שיניים מלאכותיות, ביחוד שיניים מלאכותיות סינטטיות
ומפורצלן; מכשירים והתקנים דנטליים, שהם עטי הפרדה
קרמיים, מברשות, מגשי ערבוב, כיסויי מגשי ערבוב, פסי

התאמת גוון וטבעות צבע; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Creation Willi Geller International AG

Address: Oberneuhofstrasse 5, Baar CH - 6341, 
Switzerland

Identification No.: 800169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

CREAPAST

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219543 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 62031/05/2010



Class: 5 סוג: 5

Switzerland , 17/02/2009, No. 583296 שוויץ , 17/02/2009 , מספר 583296

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Baby foods, foods and drinks for infants and toddlers; 
all included in class 5.

מזון לתינוקות, מזון ומשקאות לפעוטות ועוללים; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HERO

Address: Lenzburg, Switzerland

Identification No.: 40589

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NUTRADEFENSE

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219544 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 62131/05/2010



Dental preparations, namely dental abrasives, dental 
alloys, and dental cements; dental restoration 
products, namely dental restorations compounds, 
dental ceramics, dental composite materials and 
dental polish; material for stopping teeth; and dental 
wax; all included in class 5.

תכשירים דנטליים, שהם חומרי מירוט דנטליים, סגסוגות
דנטליות, ומילויים דנטליים; מוצרי שחזור דנטלי, שהם תרכובות
שחזור דנטליות, מילויים קרמיים דנטליים, חומרים מרוכבים
דנטליים וחומר הברקה דנטלי; חומר לסתימות שיניים; ווקס

דנטלי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Creation Willi Geller International AG

Address: Oberneuhofstrasse 5, Baar CH - 6341, 
Switzerland

Identification No.: 800169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

CREAPEN

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219545 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 62231/05/2010



Dental preparations, namely dental abrasives, dental 
alloys, and dental cements; dental restoration 
products, namely dental restorations compounds, 
dental ceramics, dental composite materials and 
dental polish; material for stopping teeth; and dental 
wax; all included in class 5.

תכשירים דנטליים, שהם חומרי מירוט דנטליים, סגסוגות
דנטליות, ומילויים דנטליים; מוצרי שחזור דנטלי, שהם תרכובות
שחזור דנטליות, מילויים קרמיים דנטליים, חומרים מרוכבים
דנטליים וחומר הברקה דנטלי; חומר לסתימות שיניים; ווקס

דנטלי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Creation Willi Geller International AG

Address: Oberneuhofstrasse 5, Baar CH - 6341, 
Switzerland

Identification No.: 800169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

CREAPAST

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219548 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 62331/05/2010



Artificial teeth, in particular synthetic and porcelain 
artificial teeth; dental apparatus and instruments, 
namely ceramic insulating pens, brushes, mixing 
trays, mixing tray covers, shade-matching strips, and 
color rings; all included in class 10.

שיניים מלאכותיות, ביחוד שיניים מלאכותיות סינטטיות
ומפורצלן; מכשירים והתקנים דנטליים, שהם עטי הפרדה
קרמיים, מברשות, מגשי ערבוב, כיסויי מגשי ערבוב, פסי

התאמת גוון וטבעות צבע; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Creation Willi Geller International AG

Address: Oberneuhofstrasse 5, Baar CH - 6341, 
Switzerland

Identification No.: 800169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

CREAPEN

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219549 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 62431/05/2010



Dental preparations, namely dental abrasives, dental 
alloys, and dental cements; dental restoration 
products, namely dental restorations compounds, 
dental ceramics, dental composite materials and 
dental polish; material for stopping teeth; and dental 
wax; all included in class 5.

תכשירים דנטליים, שהם חומרי מירוט דנטליים, סגסוגות
דנטליות, ומילויים דנטליים; מוצרי שחזור דנטלי, שהם תרכובות
שחזור דנטליות, מילויים קרמיים דנטליים, חומרים מרוכבים
דנטליים וחומר הברקה דנטלי; חומר לסתימות שיניים; ווקס

דנטלי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Creation Willi Geller International AG

Address: Oberneuhofstrasse 5, Baar CH - 6341, 
Switzerland

Identification No.: 800169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

IN NOVA

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219550 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 62531/05/2010



Vitamin preparations and mineral preparations; food 
supplements and natural medicines; all included in 
class 5.

תכשירי ויטמינים ותכשירי מינרלים; תוספי מזון ותרופות
טבעיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Axellus A/S

Address: Ishoj, Denmark

Identification No.: 33497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

LITOZIN

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219551 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 62631/05/2010



Medicated hair care and scalp care preparations for 
the treatment of hair loss; all included in class 5.

תכשירים רפואיים לטיפוח השיער והקרקפת לטיפול בנשירת
שיער; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219553 מספר סימן

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 62731/05/2010



Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, 
hair detanglers, hair spray; all included in class 3.

תמרוקים, שהם שמפו לשיער, מרכך שיער, תכשירי פרימת
קשרים לשיער, ספריי לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219554 מספר סימן

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 62831/05/2010



Alcoholic beverages, except beers; digesters (liquors 
and spirits); alcoholic beverages containing fruit; 
bitters; aperitifs; brandy; wine; sparkling wines; 
whisky; vodka; gin; rum; spirits (beverages); cider; 
alcoholic extracts; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, למעט בירות; מסייעי עיכול (ליקרים
ומשקאות חריפים); משקאות אלכוהוליים המכילים פירות,

משקאות מרורים; אפריטיפים; ברנדי; יין; יינות תוססים; ויסקי;
וודקה; ג'ין; רום; כהל (משקאות); שכר תפוחים; תמציות

אלכוהוליות; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Limited Liability Company ''Ukrayinska 
Syrovyna'' Ltd.

Address: 23, Shota Rustaveli Str., Kyiv, 01033, Ukraine

Identification No.: 800170

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219555 מספר סימן

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 62931/05/2010



Alcoholic beverages, except beers; digesters (liquors 
and spirits); alcoholic beverages containing fruit; 
bitters; aperitifs; brandy; wine; sparkling wines; 
whisky; vodka; gin; rum; spirits (beverages); cider; 
alcoholic extracts; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, למעט בירות; מסייעי עיכול (ליקרים
ומשקאות חריפים); משקאות אלכוהוליים המכילים פירות,

משקאות מרורים; אפריטיפים; ברנדי; יין; יינות תוססים; ויסקי;
וודקה; ג'ין; רום; כהל (משקאות); שכר תפוחים; תמציות

אלכוהוליות; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Limited Liability Company ''Ukrayinska 
Syrovyna'' Ltd.

Address: 23, Shota Rustaveli Str., Kyiv, 01033, Ukraine

Identification No.: 800170

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Гринвич

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219556 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 63031/05/2010



Alcoholic beverages, except beers; digesters (liquors 
and spirits); alcoholic beverages containing fruit; 
bitters; aperitifs; brandy; wine; sparkling wines; 
whisky; vodka; gin; rum; spirits (beverages); cider; 
alcoholic extracts; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, למעט בירות; מסייעי עיכול (ליקרים
ומשקאות חריפים); משקאות אלכוהוליים המכילים פירות,

משקאות מרורים; אפריטיפים; ברנדי; יין; יינות תוססים; ויסקי;
וודקה; ג'ין; רום; כהל (משקאות); שכר תפוחים; תמציות

אלכוהוליות; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Limited Liability Company ''Ukrayinska 
Syrovyna'' Ltd.

Address: 23, Shota Rustaveli Str., Kyiv, 01033, Ukraine

Identification No.: 800170

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219557 מספר סימן

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 63131/05/2010



Alcoholic beverages, except beers; digesters (liquors 
and spirits); alcoholic beverages containing fruit; 
bitters; aperitifs; brandy; wine; sparkling wines; 
whisky; vodka; gin; rum; spirits (beverages); cider; 
alcoholic extracts; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, למעט בירות; מסייעי עיכול (ליקרים
ומשקאות חריפים); משקאות אלכוהוליים המכילים פירות,

משקאות מרורים; אפריטיפים; ברנדי; יין; יינות תוססים; ויסקי;
וודקה; ג'ין; רום; כהל (משקאות); שכר תפוחים; תמציות

אלכוהוליות; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Limited Liability Company ''Ukrayinska 
Syrovyna'' Ltd.

Address: 23, Shota Rustaveli Str., Kyiv, 01033, Ukraine

Identification No.: 800170

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the 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

Бучач

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219558 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 63231/05/2010



Financial services, namely investment brokerage, 
included in Class 36

שירותים פיננסיים, שהם תיווך השקעות, הנכללים בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Compagnie Financiere Tradition SA

Address: 11 rue Langallerie, 1003 Lausanne, Switzerland

Identification No.: 800172

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.

The mark is limited to the colours black and blue as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים שחור וכחול הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219559 מספר סימן

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 63331/05/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות זיהומיות; הנכללים כולם בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, 4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JOULFERON

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219560 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 63431/05/2010



Vehicles; automobiles; motorcycles; all-terrain-
vehicles (ATVs); motorized carts for
senior citizens; electric motorcycles; sports
motorcycles; electric scooters; electric
bicycles; water scooters; parts and fittings for the
aforementioned goods; all included in class 12.

כלי רכב; מכוניות; אופנועים; רכבים מסוג ATV; עגלות
ממונעות עבור אוכלוסיה מבוגרת; אופנועים חשמליים; אופנועי
ספורט; קטנועים חשמליים; אופניים חשמליים; אופנועי מים;

חלקים ואביזרים עבור כל הטובין האמורים; הנכללים כולם בסוג
.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANYANG INDUSTRY CO., LTD.

Address: 3 Chung Hua Road  , Hukou Hsinchu, Taiwan

Identification No.: 50358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219561 מספר סימן

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 63531/05/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; snack foods based 
on fruit, vegetables, cheese, meat, nuts; prepared 
nuts; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מוקפאים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים;

ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים למאכל; מזונות חטיף
המבוססים על פירות, ירקות, גבינה, בשר, אגוזים; אגוזים

מוכנים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
700, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FLAT EARTH

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219569 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 63631/05/2010



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; snack foods based 
on flour, corn, cereal, rice; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי;
קמח ותכשירים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים,

קרחונים; דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח,
חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; מאכלי חטיף
המבוססים על קמח, תירס, דגנים, אורז; הנכללים כולם בסוג

.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
700, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TRUENORTH

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219570 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 63731/05/2010



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; snack foods based 
on flour, corn, cereal, rice; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי;
קמח ותכשירים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים,

קרחונים; דבש, פסולת סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח,
חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; מאכלי חטיף
המבוססים על קמח, תירס, דגנים, אורז; הנכללים כולם בסוג

.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
700, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FLAT EARTH

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219571 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 63831/05/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; snack foods based 
on fruit, vegetables, cheese, meat, nuts; prepared 
nuts; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מוקפאים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים;

ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים למאכל; מזונות חטיף
המבוססים על פירות, ירקות, גבינה, בשר, אגוזים; אגוזים

מוכנים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
700, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TRUENORTH

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219572 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 63931/05/2010



Abrasive (hand tools) ; emery grinding wheels ; 
emery wheels; needle files ; gimlets; drill bits (parts of 
hand tools); hand drills (hand tools); cutting bars; 
handsaw frames; handsaw (hand tools); screw 
wrenches (hand tools); blades for planer; saw blades 
(parts of hand tools); planer tools; parts and fittings 
for all the aforementioned goods; all included in class 
8

משופים (כלי עבודה) ; משחזות לאבנים קשות לליטוש ; אופני
ליטוש ; פצירה ; נוקבים ; מקדחים שונים (חלקים של כלי
עבודה) ; מקדחות ידניות (כלי עבודה) ; חותכי מחיצות ;

מסורים ידניים למסגרים ; מסורים ידניים (כלי עבודה); מפתח
ברגים (כלי עבודה) ; להבים למקצועות ; להבים למסורים
(חלקי כלי עבודה) ; כלי מקצועות ; חלקים ומתאמים לכל

הטובין לעיל; כולם נכללים בסוג 8

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STARCRAFT INDUSTRIES LTD

Address: 906 First Road Building No.2 Wuyi (west) Road, 
Hunan, Furong District, China

Identification No.: 800173

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

סטארקראפט
STARCRAFT

Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219574 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 64031/05/2010



Gauges; slide caliper; micrometer calipers; micron 
dial indicator; angular measuring tools; gear 
measuring tools; measuring tools for cutters; parts 
and fittings for all the aforementioned goods; all 
included in class 9

מדים ; מחוגות ; מכשירים למדידת מידות זעירות ; מכשירי
מדידה למידות זעירות; מכשירים למדידת זוויות ; מכשירי

מדידה מותאמים; מכשירי מדידה לגלגלי שיניים ; כלי מדידה
לחותכים ; חלקים ומתאמים לכל הטובין לעיל; כולם נכללים

בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STARCRAFT INDUSTRIES LTD

Address: 906 First Road Building No.2 Wuyi (west) Road, 
Hunan, Furong District, China

Identification No.: 800173

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

סטארקראפט
STARCRAFT

Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219575 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 64131/05/2010



Drill bits (parts of machines) ; cutting machines; 
cutters (parts of machines) ; drill bits (fittings of 
machines) ; cutting tools (including mechanical 
blads); lathe tools; miling cutters; thread processing 
cutters; circular saw blades (fittings of machines); 
reciprocating saws; spot facing machining cutters; 
gear processing cutters; broaching cutters; drill 
machines; parts and fitting for all the aforementioned 
goods; all included in class 7

מקדחים (חלקי מכונות) ; מכונות חותכות ; מכונות חיתוך (חלקי
מכונות) ; חותכנים (חלקי מכונות); מקדחים (מותאמים

למכונות) ; כלי חיתוך (כולל להבים מכאנים) ; מכשירי חריטה ;
מכשירי טחינה ; חותכי כבלים ;  להבים מעוגלים למסורים

(מותאמים למכונות) ; מסורי בוכנה; חותכי חורים עגולים; חותכי
גלגלי שיניים; מכשירי חיתוך מנקבים ; מכונות קידוח ; חלקים

ומתאמים לכל הטובין לעיל; כולם נכללים בסוג 7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STARCRAFT INDUSTRIES LTD

Address: 906 First Road Building No.2 Wuyi (west) Road, 
Hunan, Furong District, China

Identification No.: 800173

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

סטארקרפט
STARCRAFT

Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219576 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 64231/05/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות זיהומיות; הנכללים כולם בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, 4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAMAALB

Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219578 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 64331/05/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 22/09/2008, No. 77575652 ארה"ב , 22/09/2008 , מספר 77575652

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Pharmaceutical preparations for use in the diagnosis, 
prognosis, and treatment of oncological diseases or 
disorders, including pre-cancerous diseases or 
disorders and benign and malignant cancers or 
neoplasms, inflammation and inflammatory diseases 
or disorders, and cardiovascular diseases or 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
modulating angiogenesis; pharmaceutical 
preparations for use in chemotherapy; 
pharmaceutical preparations, namely, drug delivery 
systems that contain compounds which facilitate the 
delivery of a wide range of pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations, namely, drug delivery 
systems that contain nanometer scale or nanometer 
size compounds which facilitate the delivery of a wide 
range of pharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations, namely, drug delivery systems that 
contain polymer and/or lipid based compounds for 
controlled release of a wide range of 
pharmaceuticals; diagnostic and prognostic 
preparations for clinical or medical laboratory use 
including diagnostic and prognostic reagents for 
identifying a disease or disorder and/or the 
progression of a disease or disorder; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באבחנה, ניבוי, וטיפול במחלות או
הפרעות אונקולוגיות, כולל מחלות או הפרעות טרום-סרטניות
וסרטנים שפירים וממאירים או גידולים, דלקת ומחלות או
הפרעות דלקתיות, ומחלות או הפרעות קרדיו-וסקולריות;
תכשירי רוקחות לשימוש בכוונון אנגיוגנזה; תכשירי רוקחות
לשימוש בכימותרפיה; תכשירי רוקחות, דהינו, מערכות מתן
תרופות שמכילות תרכובות שמקלות על מתן מגוון רחב של
תרופות; תכשירי רוקחות, דהינו, מערכות מתן תרופות
שמכילות מאזניים ננומטריים או תרכובות בגודל ננומטר
שמקלות על מתן מגוון רחב של תרופות; תכשירי רוקחות,
דהינו, מערכות מתן תרופות שמכילות תרכובות פולימר ו/או
תרכובות המבוססות על ליפיד לשחרור מבוקר של מגוון רחב
של תרופות; תכשירי אבחנה וניבוי לשימוש במעבדה קלינית או
רפואית כולל מגיבים אבחוניים וניבויים לזיהוי מחלה או הפרעה
ו/או התקדמות של מחלה או הפרעה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CERULEAN

Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219580 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 64431/05/2010



Owners

Name: Cerulean Pharma Inc.

Address: 161 First Street, Cambridge MA , U.S.A.

Identification No.: 800174

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 64531/05/2010



Medical service of evaluation of hearing gaps; all 
included in Class 44.

שירות רפואי של הערכת פערי שמיעה; הנכללים כולם בסוג
.44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMPLIFON S.p.A.

Address: Via Ripamonti 131/133  , Milano, 20141, Italy

Identification No.: 59103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219581 מספר סימן

Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 64631/05/2010



Electronic testers and calibrators for sound 
amplification for the hearing impaired; prerecorded 
magnetic data carriers and electronic programs that 
contain combined audio/video tests for the evaluation 
of deafness; videotapes, namely videotapes featuring 
tests for the evaluation of deafness; all included in 
class 9.

טסטרים ומכיילים אלקטרוניים להגברת צליל עבור לקויי
שמיעה; נשאי נתונים ותוכניות אלקטרוניות מגנטיים מוקלטים

מראש המכילים בדיקות אודיו/וידאו משולבות להערכת
החרשות; קלטות וידאו, דהיינו קלטות וידאו המציגים בדיקות

להערכת החרשות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMPLIFON S.p.A.

Address: Via Ripamonti 131/133  , Milano, 20141, Italy

Identification No.: 59103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219582 מספר סימן

Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 64731/05/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 22/09/2008, No. 77575652 ארה"ב , 22/09/2008 , מספר 77575652

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Medical and scientific research services, namely,
research, development, analytical, formulation, and
product development services in the
pharmaceutical field; all included in class 42.

שירותי מחקר רפואי ומדעי, דהיינו, שירותי מחקר, פיתוח,
ניתוח, ניסוח, ופיתוח מוצר בתחום הרוקחות; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cerulean Pharma Inc.

Address: 161 First Street, Cambridge MA , U.S.A.

Identification No.: 800174

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CERULEAN

Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219583 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 64831/05/2010



Prenatal multi-vitamins and multi-minerals; all 
included in class 5.

מולטי-וויטמינים לטרום לידה ומולטי מינרלים; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MISSION PHARMACAL COMPANY

Address: San Antonio, Texas, U.S.A.

Identification No.: 37406

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 15/09/2008, No. 77/570015 ארה"ב , 15/09/2008 , מספר 77/570015

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

CITRANATAL ASSURE

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219586 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 64931/05/2010



Tobacco, raw or manufactured, cigars, cheroots, 
cigarettes, tobacco for rolling cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes 
(not for medical use); smoker's articles, cigarette 
paper, cigar-and cigarette cases, filters for cigarettes, 
tobacco jars, snuff boxes, cigar and cigarette boxes, 
humidors for tobacco products, pipes, pipe cleaners, 
pipe stoppers, cigar cutters, cigar and cigarette tips, 
ashtrays, pocket machines for rolling cigarettes, 
lighters; matches; all included in class 34.

טבק, גולמי או מתועש, סיגרים, סיגרים בעלי קצוות קצוצים,
סיגריות, סיגרים קטנים, טבק לגלגול סיגריות, טבק למקטרת,
טבק לעיסה, טבק הרחה, תחליפי טבק (לא לשימוש רפואי);
פריטי מעשנים, נייר לסיגריות, נרתיקים לסיגר וסיגריות,

פילטרים לסיגריות, צנצנות טבק, קופסאות הרחה, קופסאות
סיגרים וסיגריות, תיבות לחות למוצרי טבק, מקטרות, מנקי
מקטרת, אוטמי מקטרת, קוצצי סיגר, קצוות סיגרים וסיגריות,

מאפרות, מכונות כיס לגלגול סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DAVIDOFF & CIE SA

Address: Geneve, Switzerland

Identification No.: 18314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan, Pearl, Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzliya, 
46733, Israel

שם: איתן, פרל, כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

DAVIDOFF

Application Date 03/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219638 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 65031/05/2010



Paper and paper articles, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes; 
printed matter; photographs; stationary; self 
assembly paper products used as ornaments, self 
assembly cardboard furniture; all included in class 
16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; מוצרי נייר
להרכבה עצמית; מוצרין מנייר המיועדים לקישוט, ריהוט

מקרטון להרכבה עצמית; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hadar Kimchy Shiloh שם: הדר קמחי שילה

Address: כתובת : נצח ישראל 9ב' דירה 6, תל אביב-יפו, 64352, ישראל

Identification No.: 029295284מספר זיהוי: 029295284

Name: Eithan Shilon שם: איתן שילה

Address: כתובת : נצח ישראל 9 ב' דירה 6, תל אביב-יפו, 64352, ישראל

Identification No.: 14024699מספר זיהוי: 14024699

Trade Mark No. 219647 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 65131/05/2010



Automobiles and their parts; included in class 12. מכוניות וחלקי החילוף שלהן; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Stuttgart, Germany

Identification No.: 68945

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PANAMERA

Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219651 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 65231/05/2010



Automobiles and their parts; included in class 12. מכוניות וחלקי החילוף שלהן; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Stuttgart, Germany

Identification No.: 68945

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CAYENNE

Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219652 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 65331/05/2010



Automobiles and their parts; included in class 12. מכוניות וחלקי החילוף שלהן; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Stuttgart, Germany

Identification No.: 68945

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CAYMAN

Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219653 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 65431/05/2010



Automobiles and their parts; included in class 12. מכוניות וחלקי החילוף שלהן; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Stuttgart, Germany

Identification No.: 68945

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BOXSTER

Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219655 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 65531/05/2010



Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, 
hair detanglers, hair spray; all included in class 3.

תמרוקים, שהם שמפו לשיער, מרכך שיער, תכשירי פרימת
קשרים לשיער, ספריי לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

REGAINE

Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219656 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 65631/05/2010



Greenhouse climate management system, including 
the required piping, spray jets, droplet separators, 
return channel including pumps and filters and 
outdoor basin with outdoor coolers, heat 
exchanagers, heat pumps with accessories and 
regulating and control devices for a climate 
management system; all included in class 11.

מערכת ניהול אקלים חממה, לרבות הצנרת הדרושה, פתחי
רסס, מפרידי טיפות, תעלת חזרה הכוללת משאבות ומסננים

וכיור חוץ עם מקררי חוץ, חלפני חום, משאבות חום עם
אביזרים ווסתים ומתרני שליטה עבור מערכות ניהול אקלים;

הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biolan Oy

Address: P.O.Box 2,  Kauttua, 27501, Finland

Identification No.: 800140

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Class: 11 סוג: 11

Finland , 20/11/2008, No. T-200804000 T-200804000 פינלנד , 20/11/2008 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

NOVARBO

Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219659 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 65731/05/2010



Substrates, fertilizers; all included in class 1. מצעים, דשנים; הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biolan Oy

Address: P.O.Box 2,  Kauttua, 27501, Finland

Identification No.: 800140

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Class: 1 סוג: 1

Finland , 20/11/2008, No. T-200804000 T-200804000 פינלנד , 20/11/2008 , מספר

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

NOVARBO

Application Date 08/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219660 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 65831/05/2010



Flavorings (other than essential oils); non medicated 
confectionery and fillings therefor; chocolates; ice-
creams, water ices and frozen confections; candy; 
dry mixes for making muffins, muffins, biscuits, fruit-
flavored brownie mixes; mixes for bakery goods; 
cakes, frostings, frosting mixes, pastries, pastry 
fillings; flour, cereals, cereal preparations, all for food; 
breakfast bars; cereal-based food bars and snack 
foods; grain-based food bars and snack foods; 
granola based food bars and snack foods; 
condiments, vinegar, sauces, spices, marinades, 
syrups for food; teas; all included in class 30.

חומרי טעם (אחרים מאשר שמנים חיוניים); ממתקים שאינם
מכילים תרופה ומילויים עבורם; שוקולדים; גלידות, גלידות מים
ורקיחות ממתק קפואות; סוכריות; תערובות יבשות להכנת

עוגות תה; עוגות תה; אפיפיות, תערובת לחומית בטעם פירות;
תערובות לסחורה מאפייה; עוגות, ציפויים, תערובות לציפויים,
מאפים, מילויי מאפים; קמח, דייסה ותרכיזי דייסה, הכל למאכל;

יחידות ארוחת בוקר; יחידות וחטיפי מאכל מבוססי דייסה;
יחידות וחטיפי מאכל מבוססי דגנים; יחידות וחטיפי מאכל

מבוססי גרנולה; תבלינים, חומץ, רטבים, תיבולים, תחמיצים,
סירופ למאכל; תה; הכל כלול בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sunkist Growers, Inc.

Address: Sherman Oaks, CA, U.S.A.

Identification No.: 66199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Trade Mark No. 219671 מספר סימן

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 65931/05/2010



Flavorings (other than essential oils); non medicated 
confectionery and fillings therefor; chocolates; ice-
creams, water ices and frozen confections; candy; 
dry mixes for making muffins, muffins, biscuits, fruit-
flavored brownie mixes; mixes for bakery goods; 
cakes, frostings, frosting mixes, pastries, pastry 
fillings; flour, cereals, cereal preparations, all for food; 
breakfast bars; cereal-based food bars and snack 
foods; grain-based food bars and snack foods; 
granola based food bars and snack foods; 
condiments, vinegar, sauces, spices, marinades, 
syrups for food; teas; all included in class 30.

חומרי טעם (אחרים מאשר שמנים חיוניים); ממתקים שאינם
מכילים תרופה ומילויים עבורם; שוקולדים; גלידות, גלידות מים
ורקיחות ממתק קפואות; סוכריות; תערובות יבשות להכנת

עוגות תה; עוגות תה; אפיפיות, תערובת לחומית בטעם פירות;
תערובות לסחורה מאפייה; עוגות, ציפויים, תערובות לציפויים,
מאפים, מילויי מאפים; קמח, דייסה ותרכיזי דייסה, הכל למאכל;

יחידות ארוחת בוקר; יחידות וחטיפי מאכל מבוססי דייסה;
יחידות וחטיפי מאכל מבוססי דגנים; יחידות וחטיפי מאכל

מבוססי גרנולה; תבלינים, חומץ, רטבים, תיבולים, תחמיצים,
סירופ למאכל; תה; הכל כלול בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sunkist Growers, Inc.

Address: Sherman Oaks, CA, U.S.A.

Identification No.: 66199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

SUNKIST

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219672 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 66031/05/2010



Printing; print on demand services; all included in 
class 40.

הדפסה; שירותי הדפסה על פי דרישה; הכל כלול בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800142

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Class: 40 סוג: 40

U.S.A. , 03/11/2008 ארה"ב , 03/11/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

BOOKPREP

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219674 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 66131/05/2010



Publishing; online electronic publishing services; all 
included in class 41.

הוצאה לאור; שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים מקוונים; הכל
כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: Sherman Oaks, CA, U.S.A.

Identification No.: 800142

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 03/11/2008 ארה"ב , 03/11/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

BOOKPREP

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219675 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 66231/05/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; namely 
cotton buds, cosmetic lotions, wipes impregnated 
with cologne; all included in class 3.

לגבי תכשירים מלבינים וחומרים אחרים לשימוש בכביסה;
ניקוי , הברקה , צחצוח ותכשירים ממרקים; סבונים; בישום,
שמני יסוד, קוסמטיקה, תרחיצי שיער;  משחות שיניים; קרי

כסמי אוזניים, תחליבים קוסמטיים, מגבונים ריחניים; הכל כלול
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATORIOS SUAVINEX, S.A.

Address: Del Marco, Parcela R-88, Buzon, 20096, 03114 
Poligono Industrial Las Atalayas, Spain

Identification No.: 70298

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

SUAVINEX

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219676 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 66331/05/2010



Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metals 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 use in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; namely 
sponges, hairbrushes, toothbrushes, glasses, dishes 
and combs; all included in class 21.

כלי בית או מטבח ומכלים (שאינם ממתכות יקרות או מצופים
בהן); מסרקים וספוגים; מברשות (פרט למברשות

צבע) ;חומרים להכנת מברשת; חפצים למטרות ניקוי; צמר
פלדה; זכוכית שאינה מעובדת או מעובדת למחצה (פרט

לזכוכית לשימוש בבנייה) ;כלי זכוכית, פורצלן וכלי חרס שאינם
כלולים בסוגים אחרים; בייחוד ספוגים, מברשות שיער,

מברשות שיניים, זכוכיות, כלי שולחן ומסרקים; הכל כלול בסוג
.21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATORIOS SUAVINEX, S.A.

Address: Del Marco, Parcela R-88, Buzon, 20096, 03114 
Poligono Industrial Las Atalayas, Spain

Identification No.: 70298

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

SUAVINEX

Application Date 09/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219677 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 66431/05/2010



Grape juice, included in Class 32 מיץ ענבים, הנכלל בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד.2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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

תירושקיד

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219692 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 66531/05/2010



Computer software and programs for use in 
designing printed circuit boards (PCBs) and printed 
wiring boards (PWBs); computer software and 
programs for use in facilitating design of printed 
circuit boards (PCBs) and printed wiring boards 
(PWBs); all included in class 9.

תוכנת מחשב ותוכנות לשימוש בעיצוב לוחות מעגל משולב
(PCBs) ולוחות חיווט מודפסים (PWBs); תוכנת מחשב
(PCBs) ותוכנות לשימוש בסיוע עיצוב לוחות מעגל משולב

וחיווט לוחות מודפסים (PWBs); כל הסחורות נכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NEC Informatec Systems, Ltd.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 70302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EMISTREAM

Application Date 04/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219695 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 66631/05/2010



Sugar, coffee, tea, spices and chocolate; all included 
in class 30.

סוכר, קפה, תה, תבלינים ושוקולד; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PELLINI CAFFE' S.p.A.

Address: Bussolengo (VR), Italy

Identification No.: 70303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 219702 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 66731/05/2010



Hearing aids and their parts; included in class 10. עזרי שמיעה וחלקיהם; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AS AUDIO SERVICE GmbH

Address: Herford, Germany

Identification No.: 70473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Class: 10 סוג: 10

Germany , 14/10/2008 גרמניה , 14/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ACRO

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219703 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 66831/05/2010



Hearing aids and their parts; included in class 10. עזרי שמיעה וחלקיהם; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AS AUDIO SERVICE GmbH

Address: Herford, Germany

Identification No.: 70473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Class: 10 סוג: 10

Germany , 25/10/2008 גרמניה , 25/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

BIZZ

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219704 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 66931/05/2010



Computer based marketing and advertising and 
advertisement research services including but not 
limited to on line brand, tracking of internet blog 
based word of mounth adverising, chatter and 
general public opinion relating to one or more brands 
or topics, social media research and marketing, buzz 
marketing, online public relations, viral marketing, 
online community marketing, corporate/brand 
blogging, grassroots marketing and reputation 
management; included in class 35.

שיווק ממוחשב, שיווק ושירותי מחקר שיווקי הכוללים בין היתר
ניטור מותגים מקוון, איתור שיווק מפה לאוזן בבלוגים ברשת,
צ'יטוט ודעת קהל כללית הקשורים למוצג ו/או נושא אחד

לפחות, מחקר ושיווק במסגרת תקשורת חברתית, שיווק מפה
לאוזן, יחסי ציבור מקוונים, שיווק ויראלי, שיווק בקהילות

מקוונות בלוגים תלויי תאגיד/מותג, שיווק ישיר ואישי, שיווק
השפעתי וניהול תדמית ומוניטין; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BUZZILLA LTD. שם: באזילה בע"מ

Address: 18 Yosef Karo St., Tel Aviv, 61573, Israel כתובת : רח' יוסף קארו 18, תל אביב-יפו, 61573, ישראל

Identification No.: 514166263מספר זיהוי: 514166263

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PROFESSIONAL PATENT SOLUTIONS

Address: Maskit 22, P.O.B. 654, Herzelia, 46105, Israel

שם: פטנטים פתרונות מקצועיים

כתובת : משכית 22, ת.ד.654, הרצליה, 46105, ישראל

Trade Mark No. 219705 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 67031/05/2010



Computer services, including providing search 
engine use and results for obtaining data and 
statistics for internt based brand related advertising, 
chatter, blog posts and general public opinion relating 
to a brand or topic and for use in online brand 
monitoring, social media research, buzz marketing, 
online public relations, viral marketing, online 
community marketing, social media marketing, 
corporate/brand blogging, grassroots marketing, 
influencer marketing and reputation management; 
included in class 42.

שירותים ממוחשבים, הכוללים אספקת שימוש במנוע חיפוש
ותוצאות חיפוש להפקת מידע וסטטיסטיקות עבור שיווק מותגים
באינטרנט, צ'יטוט, פרסומי בלוג ודעת קהל בנוגע למוצג או
לנושא ולשימוש בניטור מותגים מקוון, מחקר מידע חברתי,
שיווק מפה לאוזן, יחסי ציבור מקוונים, שיווק ויראלי, שיווק
בקהילות מקוונות, שיווק בתקשורת חברתית, בלוגים תלויי

תאגיד/מותג, שיווק ישיר ואישי, שיווק השפעתי וניהול תדמית
ומוניטין; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BUZZILLA LTD. שם: באזילה בע"מ

Address: 18 Yosef Karo St., Tel Aviv, 61573, Israel כתובת : רח' יוסף קארו 18, תל אביב-יפו, 61573, ישראל

Identification No.: 514166263מספר זיהוי: 514166263

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PROFESSIONAL PATENT SOLUTIONS

Address: Maskit 22, P.O.B. 654, Herzelia, 46105, Israel

שם: פטנטים פתרונות מקצועיים

כתובת : משכית 22, ת.ד.654, הרצליה, 46105, ישראל

Trade Mark No. 219706 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 67131/05/2010



Pharmaceutical preparations of stem cells drived 
from umbilical cord blood and expanded in culture for 
use in stem cell transplantation and regenerative 
therapy, in medical or clinical use; stem cells; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות של תאי גזע המופקים מדם חבל הטבור
שהורבו בתרבית לשימוש בהשתלת תאי גזע ובתרפיה

רגנרטיבית, לשימוש רפואי או קליני; תאי גזע; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Gamida-Cell Ltd. שם: גאמידה סל בע"מ

Address: Ofer Buliding, Jerusalem, Givat Shaul, Israel כתובת : בית עופר, ירושלים, 95484, גבעת שאול, ישראל

Identification No.: 512601204מספר זיהוי: 512601204

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

NICORD

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219708 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 67231/05/2010



Non-medical nutrient powder; cakes; steamed bread; 
cereal preparations; noodles, soya flour, starch 
products for food; seasonings; yeast; aromatic 
preparations for food; all included in class 30.

אבקה מזינה לא רפואית; עוגות; לחם מאודה; מוצרי דגנים,
אטריות; קמח סויה, מוצרי עמילן למזון, תבלינים, שמרים,

תכשירים ארומאטיים למזון; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Angel Yeast Co., Ltd.

Address: 24 Zhongnan Rd.  , Yichang, Hubei, China

Identification No.: 66386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219729 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 67331/05/2010



Market study and analysis of market studies, 
assistance, advisory services and consultancy with 
regard to planning, business analysis, business 
management, and business organization; all included 
in class 35.

לימוד שווקים וניתוח שווקים, סיוע שירותי מייעצים ויעוץ בנוגע
לתכנון עסקי, ניתוח תכנון, ניהול עסקים, וארגון עסקים; כולם

נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IDOM, S.A.U

Address: Avda. Lehendakari Aguirre 3, 48014 Bilbao, 
Vizcaya, Spain

Identification No.: 70307

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

Trade Mark No. 219730 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 67431/05/2010



Building construction and repair, construction and 
renovation of building, constructions consultancy, 
construction managment, construction of power 
plant, urban real estate development, construction 
services, namely, planning, laying out and custom 
construction of residential and commericial 
communities, consulting services for the construction 
of water and purification plants, solid waste treatment 
and other municipal infrastructure facilities, laying 
and construction of pipelines, pier construction; all 
included in class 37.

תשתיות בניה ותיקון, בניה וחידוש מבנים, יעוץ בניה, ניהול,
בניה, בנית מפעלי כח, פיתוח נדל"ן עירוני, שירותי בניה,

דהיינו, תכנון הנחת בניה המותאמת למגורים ולבניה מסחרית
ציבורית, יעוץ שירותים למפעלי טיהור וטיפול במים, טיפול
באשפה מוצקה ותשתיות עירוניות אחרות, הנחת ובנית קו

צינורות, תומך בניה; כולם נכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IDOM, S.A.U

Address: Avda. Lehendakari Aguirre 3, 48014 Bilbao, 
Vizcaya, Spain

Identification No.: 70307

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

Trade Mark No. 219731 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 67531/05/2010



Engineering project design, engineering services for 
the constraction of water treatment and purification 
plants, solid waste tretment plants and other 
municipal infrastructure facilities, testing or research 
on civil engineering, conducting of feasibiility studies, 
technology consulation in the field of applied 
mechanices; all included in class 42.

תכנון פרוייקט הנדסה, שירותים הנדסיים לבניית מפעלי טיפול
וטיהור מים, טיפול באשפה מוצקה ותשתיות עירוניות אחרות,
ניסוי/מחקר בהנדסה אזרחית, ביצוע חקר כדאיות כלכלית, יעוץ
טכנולוגי בתחום המכניקה המעשית; כולם נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IDOM, S.A.U

Address: Avda. Lehendakari Aguirre 3, 48014 Bilbao, 
Vizcaya, Spain

Identification No.: 70307

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

Trade Mark No. 219732 מספר סימן

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 67631/05/2010



Communication and telecommunication apparatus, 
and components; telephones and wireless mobile 
telephones; accessories for telephones; accessories 
for wireless mobile telephones; Subscriber Identity 
Module (SIM) cards; personal digital assistants 
(PDA); computer software, namely software for 
broadband global communications network access 
and network services for subscriber management, 
services management, mobility management, and 
roaming facilitation via wireline and wireless 
connections to on-line electronic communications 
network; telecommunication apparatus for  tracking 
and/or tracing; apparatus and instruments for 
recording and/or reproducing sound and/or 
transmitting sound and/or video information and/or 
images; radio and television apparatus and 
instruments, all for reception and/or transmission; 
sound recordings and/or video recordings; recorded 
and unrecorded data carriers (as far as included in 
class 9); computer programs (saved); electronically 
recorded data (downloadable); all included in class 9.

מתקנים לתקשורת וטלקומוניקציה, ורכיבים; טלפונים
ולטלפונים אלחוטיים ניידים; אביזרים לטלפונים; אביזרים
לטלפונים אלחוטיים ניידים; כרטיסי SIM; מחשבי כף יד;

תוכנות מחשב, ובמיוחד תוכנות לגישה לרשת נתונים גלובלית
על פס רחב ושירותי רשת לניהול משתמשים, ניהול שירותים,

ניהול ניידות, וסיוע לשירותי נדידה (roaming) דרך קוי
תקשורת חוטיים ואלחוטיים לעבר רשתות תקשורת

אלקטרוניות מקוונות; מתקן טלקומוניקציה למעקב ו/או איתור;
מתקנים ומכשירים להקלטה ו/או שחזור של קול ו/או שידור של
קול ו/או וידאו ו/או תמונות; מתקנים ומכשירי רדיו וטלוויזיה,
כולם לקליטה ו/או שידור; הקלטת קול ו/או הקלטת וידאו;

מובילי נתונים הן מוקלטים והן לא מוקלטים (הנכללים בסוג 9);
תוכנות מחשב (שמורים); נתונים אלקטרוניים מוקלטים (ברי

הורדה); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Link-U Communications Ltd. שם: לינקו תקשורת בע"מ

Address:  1רח' ספיר, P.O.B. 12500,  ,ישראל46852הרצליה , כתובת : רח' ספיר 1, ת.ד.12500, הרצליה, 46852, ישראל

Identification No.: 513030205מספר זיהוי: 513030205

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 94, Rehovot, 76100, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : ת.ד.94, רחובות, 76100, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LINKU

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219737 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 67731/05/2010



Telecommunications, namely, electronic, electric and 
digital data transmission of data; telecommunications 
services, namely, transmission of voice, sound, data, 
images, audio, video and information via telephone, 
satellite, cable, television broadcasting, video 
broadcasting and global computer networks; 
telecommunication services, namely, personal 
communication services, paging services, podcasting 
services, wireless roaming services; mobile 
telephone communication services; location-based 
services; telecommunication access services, 
namely, voice over internet protocol (VoIP) services; 
mobile telephone communications network services; 
fixed line telephone communication services; 
provision of broadband telecommunications access; 
broadband services, namely, broadband 
communication services, wireless broadband 
communication services; broadcasting services, 
namely, audio and video broadcasting services, 
broadcasting programs via a global computer 
network, television and radio; all included in class 38.

טלקומוניקציה, תקשורת נתונים אלקטרונית, חשמלית
ודיגיטלית; שירותי תקשורת, ובמיוחד, שידור קול, צליל, נתונים,
תמונות, אודיו, וידאו ומידע דרך טלפון, לויין, כבלים, שידורי
טלוויזיה, שידורי וידאו ורשתות מחשבים גלובליות; שירותי
תקשורת, ובמיוחד, שירותי תקשורת אישיים, שירותי ביפר
(roaming) שירותי פודקסטינג, שירותי נדידה ,(pager)

אלחוטיים; שירותי תקשורת לטלפונים ניידים; שירותים מבוססי
מיקום; שירותי גישה לתקשרות, ובמיוחד, שירותים של קול על
רשת IP (VoIP); שירותי תקשורת לרשתות טלפונים ניידים;
שירותי תקשורת לטלפונים נייחים; הספקת גישה לתקשורת
בפס רחב; שירותי בפס רחב, ובמיוחד, שירותי תקשורת בפס
רחב, שירותי תקשורת אלחוטית בפס רחב; שירותי שידור,

ובמיוחד, שירותי שידור אודיו ווידאו, שידור תוכניות באמצעות
רשת מחשבים גלובלית, טלוויזיה ורדיו; הנכללים כולם בסוג

.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Link-U Communications Ltd. שם: לינקו תקשורת בע"מ

Address:  1רח' ספיר, P.O.B. 12500,  ,ישראל46852הרצליה , כתובת : רח' ספיר 1, ת.ד.12500, הרצליה, 46852, ישראל

Identification No.: 513030205מספר זיהוי: 513030205

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 94, Rehovot, 76100, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : ת.ד.94, רחובות, 76100, 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

LINKU

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219738 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 67831/05/2010



Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

Address: Siena, Italy

Identification No.: 60267

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MENJUGATE

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219780 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 67931/05/2010



Grape juice, included in Class 32 מיץ ענבים, הנכלל בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד.2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 219781 מספר סימן

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 68031/05/2010



Pesticides; Germicides; Herbicides; all included in 
class 5.

קוטלי מזיקים, קוטלי חיידקים, קוטלי עשבים, כולם נכללים בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZHEJIANG LINGHUA INDUSTRY CO.,LTD.

Address: No.131, North Renmin Road, Linghu Town, 
Huzhou City, Zhejiang Province, China

Identification No.: 800179

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Trade Mark No. 219787 מספר סימן

Application Date 25/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 68131/05/2010



Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, 
hair detanglers, hair spray; all included in class 3.

תמרוקים, שהם שמפו לשיער, מרכך שיער, תכשירי פרימת
קשרים לשיער, ספריי לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ROGAINE

Application Date 27/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219788 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 68231/05/2010



Chemicals used in industry; cellulose-based filter 
agents, filtering materials (diatoms and perlites); 
filtering preparations for the beverage industry; 
clarification preparations; concrete-aeration 
chemicals; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה; חומרי סינון מבוססי תאית, חומרי
סינון (דיאטומות ופרלייטים); תכשירי סינון לתעשיית

המשקאות; תכשירי הבהרה; כימיקלי אוורור בטון; הנכללים
כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ceca S.A.

Address: Boulevard National 89, La Garenne Colombes 
92250, France

Identification No.: 70388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

RANDACEL

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219789 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 68331/05/2010



Clothing, footwear , headgear ; included in class 25 הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: New Wave Group AB

Address: Orrekulla Industrigata 61, SE-425 36 HISINGS 
KARRA, Sweden

Identification No.: 800176

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

VENTAIR

Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219790 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 68431/05/2010



Class: 33 סוג: 33

Armenia , 22/12/2008, No. 20081373 ארמניה , 22/12/2008 , מספר 20081373

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Alcoholic beverages, except beers; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, למעט בירות; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Yerevan Brandy Company CJSC

Address: 2, Admiral Isakov Avenue, Yerevan, 0082, 
Armenia

Identification No.: 44414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219791 מספר סימן

Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 68531/05/2010



Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, 4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

QUINVAXEM

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219797 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 68631/05/2010



Heat (Non-conducting materials for retaining); 
Soundproofing materials; Insulating meterials; Rings 
(Stuffing); all included in class 17

חומרים לא מוליכים לשמירת חום; חומרים חסיני קול; חומרים
מבודדים; טבעות מילוי  ; הנכללים כולם בסוג 17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zhejiang ASK New insulation Materials Co., 
LTD

Address: Chongren Town , Shengzhou, Zhejiang, China

Identification No.: 800192

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

Trade Mark No. 219798 מספר סימן

Application Date 01/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 68731/05/2010



Chemicals used in industry; cellulose-based filter 
agents, filtering materials (diatoms and perlites); 
filtering preparations for the beverage industry; 
clarification preparations; concrete-aeration 
chemicals; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה; חומרי סינון מבוססי תאית, חומרי
סינון (דיאטומות ופרלייטים); תכשירי סינון לתעשיית

המשקאות; תכשירי הבהרה; כימיקלי אוורור בטון; הנכללים
כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ceca S.A.

Address: Boulevard National 89, La Garenne Colombes 
92250, France

Identification No.: 70388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

RANDALITE

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219805 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 68831/05/2010



Footwear, included in Class 25 הנעלה, הנכללת בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nine West Development Corporation

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 53922

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

EASYPRO

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219809 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 68931/05/2010



Orthopedic joint implants and component parts of 
such implants; polyethylene inserts for orthopaedic 
joint implants; all included in class 10.

שתלי מפרק אורתופדיים וחלקי רכיב של שתלים כאלה;
תוספות פוליאתילן לשתלי מפרק אורתופדיים; הנכללים כולם

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DePuy, Inc.

Address: Warsaw, IN, U.S.A.

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

COVERNOX

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219810 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 69031/05/2010



Communication and telecommunication apparatus, 
components and instruments, including telephones 
and mobile telephones, used, among other things, for 
recording, processing, reproduction, retrieval or 
reception, registration and transfer of data, audio and 
audio-visual content, music and multimedia; digital 
music (downloadable) and multimedia provided, 
among other things, from computerized database or 
from the Internet, including from MP3 web sites on 
the internet; downloadable ring tones, graphics, 
music and downloadable multimedia content, via, 
among other things, a global computer network, 
wireless devices and cellular devices; digital system 
and/or software that synchronizes digital multimedia 
files; software operated on computers and/or 
telephones and/or any digital and/or computerized 
instrument, that can decode, write, rewrite, distribute 
and play multimedia content and signals, whether 
encoded or not encoded, or coded or not coded; 
equipment for composing, recording, processing, 
duplicating, distributing and saving of audio and 
audio-visual content; system that connects, 
synchronizes, processes, coordinates and distributes 
parts of audio content or audio-visual content, and 
also between authors, artists, public and production, 
recording, media and content companies or part 
thereof, and that enables re-processing, re-creating 
and presenting of content variedly, via various 
platforms, including via cellular, internet and digital 
media, blogs, forums, social networks, social 
bookmarking, internet websites and immediate 
messaging systems; memory cards and systems for 
distribution of media, discs, records, audio and video 
cassettes; electrical and electronic apparatus and 
instruments for communications and 
telecommunications; optical, electro- optical 
apparatus and instruments, monitoring instruments 
(other than in-vivo use), radio, television, electronic 
control, testing (other than in-vivo use), signaling, 
checking (supervision), radio paging, radio-telephone 
and teaching apparatus and instruments; telephones; 
paging apparatus; apparatus and instruments for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; video films; antennas; electrical and 
electronic apparatus and instruments for processing, 
registering, storing, transmission, retrieval or 
reception of data; computers; discs, tapes and wires, 
being magnetic data carriers; computer programs; 
computer software; micro-processors; magnetic 
cards; keyboards; satellite transmitters and receivers; 
batteries; parts, components and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 9.

התקנים, רכיבים ומכשירים לתקשורת ולטלקומוניקציה, לרבות
טלפונים וטלפונים ניידים, המשמשים, בין היתר, להקלטה,

לעיבוד, שיחזור, אחזור או קבלה, רישום ולהעברת נתונים, תוכן
שמע ושמע-חזותי, מוסיקה ומולטימדיה;  מוסיקה דיגיטלית
(שניתנת להורדה) ומולטימדיה המסופקים, בין היתר, ממאגר

MP3 נתונים ממוחשב או מהאינטרנט, לרבות מאתרי
באינטרנט;  רינגטונים, גרפיקה, מוסיקה ותכני מולטימדיה
הניתנים להורדה, בין היתר, באמצעות רשת מחשבים

גלובאלית, מתקנים אלחוטיים ומתקנים סלולאריים;  מערכת
ו/או תוכנה דיגיטלית שמסנכרנת קבצי מולטימדיה דיגיטליים;.
תוכנות המופעלות על גבי מחשבים ו/או טלפונים ו/או כל מכשיר
דיגיטאלי ו/או ממוחשב, המסוגלים לפענח, לכתוב, לשכתב,
להפיץ ולנגן תכני מולטימדיה ואותות, בין אם מקודדים או

שאינם מקודדים, או מוצפנים או שאינם מוצפנים;  ציוד ליצירה,
הקלטה, עיבוד, שיכפול, הפצה ושמירה של תוכן שמע או שמע-
חזותי;  מערכת המקשרת, מסנכרנת, מעבדת, מתאמת ומפיצה
חלקי תוכן שמע או תוכן שמע-חזותי, וכן בין יוצרים, אומנים,
קהל וחברות הפקה,תקליטים, מדיה וחברות תוכן או חלקם,
ואשר מאפשרת עיבוד מחודש, יצירה מחדש והצגה של תוכן

בצורה מגוונת, בפלטפורמות שונות, לרבות בסלולר, באינטרנט
במדיה דיגיטאלית, בבלוגים, בפורומים, ברשתות חברתיות,
בתיוג חברתי, באתרי אינטרנט ובמערכות מסרים מידיים;

כרטיסי זיכרון ומערכות להפצת מדיה, תקליטורים, תקליטים,
קלטות אודיו ווידאו;  התקנים ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים
לתקשורת וטלקומוניקציה; התקנים ומכשירים אופטיים, אלקטרו

-אופטיים, מכשירי מעקב (לא בשימוש בגוף חי), מתקני
ומכשירי רדיו, טלוויזיה, בקרה אלקטרונית, בחינה (לא בשימוש
בגוף חי), איתות, בדיקה (פיקוח), קריאה ברדיו, רדיו-טלפון
והוראה; טלפונים; התקנים לקריאה; התקנים ומכשירים
להקלטה, העברה או שחזור של קול או חוזי; סרט וידאו;

אנטנות; התקנים ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים לעיבוד,
רישום, אחסון, העברה, אחזור או קבלה של נתונים; מחשבים;
דיסקים, סרטים וכבלים, שהינם נושאי נתונים מגנטיים; תוכניות
מחשב; תוכנות מחשב; מיקרו-מעבדים; כרטיסים מגנטיים;

מקלדות; משדרים ומקלטים ללוויינים; סוללות; חלקים, רכיבים
ואביזרים עבור כל הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MUSIX

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219811 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 69131/05/2010



Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road  , Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33  , גבעתיים, ישראל

Identification No.: 511076572מספר זיהוי: 511076572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am , P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
65202, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד.2499, תל אביב, 65202, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ח סיון תש"ע - 69231/05/2010



Services of telecommunications, communications, 
telephone, facsimile, telex, message reception and 
transmission, radio-paging and electronic mail; on-
line information services; data exchange services; 
satellite communication services; broadcasting or 
transmission of radio or television programs; 
transmission, reception, storage or processing of 
data and of information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations of components 
for use in the provision of all the aforementioned 
services; advisory and information services and on-
line information services relating to all the 
aforementioned services; all included in class 38; 
provision of access to information, content, music 
and multimedia services via the Internet and via 
cellular telephones; provision of access to an 
electronic on-line network for information and music 
retrieval and creating music playing lists, including 
via cellular telephones; provision of access to digital 
music web sites on the Internet, including MP3 sites 
on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; transmission, transfer and 
reception of data, music and multimedia from a 
computerized database or from the Internet, via 
telecommunication, including via cellular telephones; 
provision, broadcasting and/or transmission of audio, 
audio-visual, music, multimedia and entertainment 
contents; provision or operation of on-line forum and 
web blogs; telecommunication of information and 
data, including lyrics; transmission, duplication, 
processing, saving and distribution of audio or audio-
visual content via a global computer network or the 
internet ;  consultation, information and advisory 
services relating to all the aforementioned services; 
all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, תקשורת, טלפון, פקסימיליה, טלקס,
קבלת מסרים והעברתם, קריאה ברדיו ודואר אלקטרוני; שירותי
חילוף נתונים; שירותי תקשורת לוויינית; שידור או העברה של
תוכניות רדיו או טלוויזיה; שידור, קליטה, אחסון או עיבוד של
נתונים ומידע; שכירות, שכר-מכר או השכרה של התקנים,

מכשירים, מתקנים או רכיבים לשימוש בהספקת כל השירותים
המנויים לעיל; שירותי ייעוץ ומידע ושירותי מידע מקוונים

הקשורים לכל השירותים המנויים לעיל; הנכללים כולם בסוג
38`  אספקת גישה לשירותי מידע, תוכן, מוסיקה ומולטימדיה
באמצעות האינטרנט ובאמצעות טלפונים סלולאריים;  אספקת
גישה לרשת אלקטרונית מקוונת המאפשרת שליפת מידע

ומוסיקה ובניית רשימות השמעה של מוסיקה, לרבות באמצעות
טלפונים סלולאריים;  אספקת גישה לאתרי מוסיקה דיגיטלית
באינטרנט, לרבות אתרי MP3 באינטרנט;  אספקת מוזיקה
דיגיטלית באמצעות תקשורת רחק;  שידור, העברה וקבלת
נתונים, מוסיקה ומולטימדיה ממאגר נתונים ממוחשב או
מהאינטרנט, באמצעות טלקומוניקציה, לרבות באמצעות

טלפונים סלולאריים;  אספקה, שידור ו/או תמסורת של תכני
שמע, שמע-חזותי, מוסיקה, מולטימדיה ובידור;  אספקה או

תפעול של פורום מקוון ובלוגים ברשת; טלקומוניקציה של מידע
ונתונים, לרבות מילות שירים;  שידור, שכפול, עיבוד, שמירה
והפצה של תוכן שמע או שמע-חזותי באמצעות רשת מחשבים
גלובאלית או באינטרנט; שירותי יעוץ, מידע והכוונה בנוגע לכל

השירותים המנויים לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MUSIX

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219813 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 69331/05/2010



Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road  , Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33  , גבעתיים, ישראל

Identification No.: 511076572מספר זיהוי: 511076572

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

י"ח סיון תש"ע - 69431/05/2010



Entertainment services, namely, non-downloadable 
ringtones, pre-recorded music, video and graphics 
presented to mobile communications devices via a 
global computer network and wireless networks; 
digital music (not downloadable) provided from the 
internet, including from Mp3 web sites on the 
Internet; providing digital music from the internet and 
from MP3 Internet websites; music production, 
distribution and provision services; connecting 
between artists and producers; duplicating, 
processing, saving, recording, producing and 
distributing audio or audio-visual content; providing 
on-line music, prerecorded music, information in the 
field of music, and commentary, reviews and articles 
about music; multimedia entertainment services in 
the nature of recording, production and post-
production services in the fields of music, video, and 
films; providing an Internet website portal in the field 
of music.

שירותי בידור, דהיינו, רינגטונים, מוסיקה מוקלטת מראש, וידאו
וגרפיקה שאינם ניתנים להורדה  הנגישים למתקני תקשורת
ניידים באמצעות רשת מחשבים גלובאלית ורשתות אלחוטיות;

מוסיקה דיגיטלית (שאינה ניתנת להורדה) המסופקת
מהאינטרנט, כולל מאתרי MP3 באינטרנט;  אספקת מוסיקה
דיגיטלית מהאינטרנט ומאתרי אינטרנט MP3;  שירותי הפקה,

הפצה ואספקה של מוסיקה, קישור בין אומנים ומפיקים;
שיכפול, עיבוד, שמירה, הקלטה, הפקה והפצה של תכני שמע
או שמע-חזותי;  אספקה מקוונת של מוסיקה, מוסיקה מוקלטת
מראש, מידע בתחום המוסיקה, פרשנות, ביקורות ומאמרים
בקשר למוסיקה; שירותי בידור מולטימדיה בדמות של שירותי
הקלטה, הפקה ושירותים שאחרי הפקה, בתחומי מוסיקה,
וידאו וסרטים;  אספקת פורטל אתר אינטרנט בתחום של

מוסיקה.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road  , Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33  , גבעתיים, ישראל

Identification No.: 511076572מספר זיהוי: 511076572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am , P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
65202, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד.2499, תל אביב, 65202, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MUSIX

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219814 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 69531/05/2010



Medical devices, namely, biopolymers in the form of 
films used as devices in surgery to reduce or prevent 
adhesions, included in Class 10.

התקנים רפואיים, שהם ביופולימרים בצורת שכבות לשימוש
כהתקנים בכירורגיה להפחתה או מניעת הידבקויות, הנכללים

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Genzyme Corporation

Address: Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 19058

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEPRAFILM

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219817 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 69631/05/2010



Biopolymers in the form of films used in surgery to 
reduce or prevent adhesions, included in Class 5.

ביופולימרים בצורת שכבות לשימוש בכירורגיה להפחתה או
מניעת הידבקויות, הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Genzyme Corporation

Address: Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 19058

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEPRAFILM

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219818 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 69731/05/2010



Production of statistics in the field of business, 
marketing, market research, also by use of video and 
audio techniques, market analysis, management 
consulting business organization consulting, 
professional business consultancy; gathering and 
supplying merchandising information; advertising 
research, market research concerning 
communication proceedings and behavior; all 
included in class 35.

הפקת סטטיסטיקות בתחום העסקי, השיווקי, מחקר שוק, וגם
בשימוש טכניקות וידאו ואודיו, ניתוח שוק, ייעוץ ניהולי, ייעוץ
ארגון עסקי, ייעוץ עסקי מקצועי;  איסוף ואספקת מידע מסחרי;
מחקר פרסומי, מחקר שוק הנוגע לעיבוד והתנהגות תקשורת,

הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GFK RETAIL AND TECHNOLOGY GmbH

Address: 90319 Nurnberg, Germany

Identification No.: 70311

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

TEMAX

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219834 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 69831/05/2010



Eggs, milk (in any form), butter, cream, cheeses and 
cheese specialities, yoghurts, milk proteins and 
lactoserum, milk yeasts and other milk products, milk 
beverages; all included in class 29.

ביצים, חלב (בכל צורה) חמאה, שמנת, גבינות ומעדני גבינות,
יוגורטים, חלבוני חלב ומי גבינה, שמרים מחלב ומוצרי חלב

אחרים, משקאות חלב; הכל נכלל בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fromageries Bel

Address: 16 Boulevard Malesherbes  , Paris, 75008, 
France

Identification No.: 2114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LA VACHE QUI RIT

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219848 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 69931/05/2010



Providing online electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest; all included in Class 38.

אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים מקוונים למסירת הודעות
בין משתמשים בתחומי עניין כלליים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Yedda, Inc.

Address: 22000 AOL Way,    Dulles Virginia, 20166, 
Virginia, U.S.A.

Identification No.: 800198

(a Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

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

YEDDA

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219858 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 70031/05/2010



Optical apparatus and instruments; contact lenses; 
all included in class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים; עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, 4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DAILIES TOTAL1

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219860 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 70131/05/2010



Betting, gambling and gaming services; included in 
class 41.

התערבויות, הימורים, ושירותי משחקי מזל; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: William Hill Organization Limited

Address: London, Wood Green, United Kingdom

Identification No.: 70313

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219862 מספר סימן

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 70231/05/2010



Advertising and promoting services for different kinds 
of services and/or products, recommendation 
services for different kinds of services and/or 
products, advertising consultancy services; all 
included in class 35.

שירותי פרסום וקידום מכירות למוצרים ו/או שירותים מסוגים
שונים, שירותי המלצות על מוצרים ו/או שירותים מסוגים שונים,

שירותי יעוץ ופרסום; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Grinberg Yafit שם: גרינברג יפית

Address: כתובת : תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 050720432מספר זיהוי: 050720432

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : המגדל העגול קומה 25, תל אביב, 67021, מרכז
עזריאלי 1, ישראל

ג. יפית

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219863 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 70331/05/2010



Class: 45 סוג: 45

U.S.A. , 03/04/2009, No. 77/706,269 ארה"ב , 03/04/2009 , מספר 77/706,269

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Online social networking services; providing 
aggregated social networking information, namely, 
consolidating and managing on a single online 
interface the account information from multiple online 
social networking sources; all included in class 45.

שירותי רשת חברתית מקוונת; אספקת מידע רשת חברתית
נצבר, שהיא, גיבוש וניהול על ממשק מקוון יחיד של נתוני

חשבון ממקורות מרובים של רשת חברתית מקוונת; הנכללים
כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Socialthing, Inc.

Address: 1375 Walnut Street, Suite 10, Boulder, CO, 
U.S.A.

Identification No.: 800199

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SOCIALTHING

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219866 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 70431/05/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 03/04/2009, No. 77/706,260 ארה"ב , 03/04/2009 , מספר 77/706,260

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Computer software for social networking and 
electronic Communications; included in class 9.

תוכנת מחשב לרשת חברתית ולתקשורת אלקטרונית; הנכללת
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Socialthing, Inc.

Address: 1375 Walnut Street, Suite 10, Boulder, CO, 
U.S.A.

Identification No.: 800199

(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

SOCIALTHING

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219867 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 70531/05/2010



Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 03/04/2009, No. 77/706,266 ארה"ב , 03/04/2009 , מספר 77/706,266

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Providing online computer network facilities for real 
time interaction and communications with other 
computer users concerning topics of general interest; 
electronic communication of data and messages via 
computer networks; electronic mail services; all 
included in class 38.

אספקת מתקני רשת מחשב מקוונת עבור אינטראקציה
ותקשורת בזמן אמת עם משתמשי מחשב אחרים בנוגע
לנושאים של עניין כללי; תקשורת אלקטרונית של נתונים

והודעות דרך רשתות מחשב; שירותי דואר אלקטרוני; הנכללים
כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Socialthing, Inc.

Address: 1375 Walnut Street, Suite 10, Boulder, CO, 
U.S.A.

Identification No.: 800199

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SOCIALTHING

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219869 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 70631/05/2010



Class: 12 סוג: 12

European Community Trade Mark , 14/10/2008, No. 
007314065

איחוד האירופי לסימני מסחר , 14/10/2008 , מספר
007314065

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Vehicles; vehicles for locomotion by air, land or 
water; all included in class 12.

כלי רכב; כלי רכב לתנועה באוויר, ביבשה או במים; הנכללים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EADS Construcciones Aeronauticas, S.A.

Address: ,Avda. de Aragon, 404, 28022 Madrid, Spain

Identification No.: 800200

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MRTT

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219873 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 70731/05/2010



Agricultural machine; woodworking machines; 
engraving machines; electric hammers; netalworking 
machines; hand-held tools other than hand-operated; 
dynamos; gasoline engine generators; soldering 
apparatus, gas-operated; washing apparatus; electric 
kitchen machines; stone cutters; pumps (machine); 
mills (machine); all included in class 8.

מכונה לחקלאי; מכונות שקשורות לנגרות; מכונות חריטה;
פטישים חשמליים; מכונות לעיבוד מתכת; כלים המוחזקים ביד
חוץ מהמופעלים באמצעות יד; דינמו; מנוע בנזין; גנרטור; כלי
ריתוך; מופעלים בגז; מערכת כלי/רחיצה; מכונות חשמליות
למטבח; כלי חיתוך אבן; משאבה(מכונה); מטחנה (מכונה);

כולם נכללים בסוג 8.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hongda Group Co., Ltd.

Address: Zhejiang, China

Identification No.: 70314

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

Trade Mark No. 219876 מספר סימן

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 70831/05/2010



Chocolates, produucts covered with chocolate and 
candy, chocolate baes, biscuits coverd with caramel 
and chocolate, wafers, wafers coverd with cream-
hazeelnut-chocolate, cakes, biscuits, confectioneries, 
chewing-gums; all included in class 30.

שוקולד, מוצרים מצופים שוקולד וממתקים, מוטות שוקולד,
ביסקוויטים מצופים בקרמל ושוקולד, ופל, ופל מצופה קצפת-
שקדים-שוקולד, עוגות, עוגות עם קצפת, בסקוויטים, דברי

מתיקה, גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: 2 Organize Sanayi Bolgesi Gn., Dursun Bak 
Bulvari Dogu 3. Cadd No:23/3, 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

KRAKITO

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219889 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 70931/05/2010



Organisation, arranging and conducting of 
exhibitions, trade shows and expositions for business 
purposes; provision and dissemination of information 
relating to all the aforesaid services including 
materials relating to exhibitions, trade shows and 
expositions for business purposes; provision and 
dissemination of information, assistance and advice 
for exhibition attendants, visitors and exhibitors, 
including all such information provided electronically, 
including on a website; organisation, arranging and 
conducting of business to business consumer fairs, 
forums and events within the context of exhibitions, 
trade shows and expositions for business purposes; 
job fairs; recruitment services; job boards (i.e. the 
provision of space, including on a website, for 
advertising job vacancies and information about 
candidates looking for jobs) and provision of job 
listings, including on a website; promotional, 
advertising and marketing services; provision of 
incentive schemes and information relating to 
incentive schemes; business introductory and 
meetings services and business networking 
schemes; information relating to business 
introductory services; information relating to business 
networking and meetings; all included in class 35.

ארגון, סידור וניהול של תערוכות, כנסים מסחריים ותצוגות
למטרות עסקיות; הספקת והפצת מידע הקשור לכל השירותים
דלעיל כולל חומרים הקשורים לתערוכות, כנסים מסחריים
ותצוגות למטרות עסקיות; הספקת והפצת מידע, סיוע ועצה
למשתתפים, מבקרים ומציגים בתערוכות, כולל כל מידע כזה
המסופק באופן אלקטרוני, כולל באתר אינטרנט; ארגון, סידור
business to וניהול של ירידי צרכנים, פורומים ואירועים של
business בהקשר של תערוכות, כנסים מסחריים ותצוגות
למטרות עסקיות; ירידי תעסוקה; שירותי השמה; לוחות

תעסוקה (דהיינו הספקה של מרחב, כולל באתר אינטרנט,
לפרסום משרות פנויות ומידע בנוגע למועמדים המחפשים

עבודה) והספקה של רשימות תעסוקה, כולל באתר אינטרנט;
שירותי קידום מכירות, פרסום ושיווק; הספקה של תוכניות
תמריץ ומידע הקשור לתוכניות תמריץ; שירותי הכרות עסק
ופגישות ותוכניות רישות עסקי; מידע הקשור בשירותי הכרות
עסק; מידע הקשור לרישות עסקי ופגישות; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

WTM

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219893 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 71031/05/2010



Surgical shaver blades and cutters; all included in 
class 10.

להבים וסכיני חיתוך למכונת גילוח כירורגית; הנכללים כולם
בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GRIZZLY

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219900 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 71131/05/2010



Computer programming; maintenance, updating and 
designing of computer programs; computer systems 
analysing; consultancy in the field of computer 
hardware; rental of computers and computer 
programs; industrial design; scientific and industrial 
research and development (for others); engineering; 
designing and planning of fittings and fixtures; quality 
control; material testing; technical project studies, 
construction and machine drafting; all included in 
class 42.

תכנות מחשב; תחזוקה, עדכון ועיצוב תוכניות מחשב; ניתוח
מערכות מחשב; יעוץ בתחום חמרת מחשב; השכרת מחשבים
ותוכניות מחשב; עיצוב תעשייתי; מחקר ופיתוח מדעי ותעשייתי
(עבור אחרים); הנדסה; עיצוב ותכנון של אביזרים ומתקנים;
בקרת איכות; בדיקת חומרים; לימודי פרויקט טכניים, בניה

ושרטוט מכונות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FlexLink AB

Address: Kullagergatan 50, 415 50 Goteborg, Sweden

Identification No.: 53778

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219901 מספר סימן

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 71231/05/2010



Blank magnetic data carriers and CD-rom; data 
processors; recorded computer programs for use in 
database management, production control, product 
data management and manufacturing execution; 
apparatus and instruments for surveying, weighing, 
measuring, controlling and signalling, namely 
detectors for detecting problems and status of 
product flows in the conveyor system, scales for 
measuring weight; apparatus and instruments for 
supervision, measuring, control and signalling, 
namely video recorders, cameras and computers, all 
for picking and placing of products in production flow 
and conveyor systems, identifying products in 
production flow and conveyor systems and checking 
production process events; cameras for supervision 
of product flows in the conveyor system; indicators 
and sensors for indicating and sensing weight, 
movements, status and problems in product flows in 
conveyor systems; all included in class 9.

נשאי נתונים מגנטיים ריקים ו-CD-ROM; מעבדי נתונים;
תוכניות מחשב מוקלטות לשימוש בניהול בסיס נתונים, בקרת
תפוקה, ניהול נתוני מוצר וביצוע ייצור; מכשירים וכלים למחקר,

שקילה, מדידה, בקרה ואיתות, דהיינו גלאים לגילוי בעיות
וסטטוס זרימות מוצר על מערכת המסוע, מאזניים למדידת

משקל; מכשירים וכלים לפיקוח, מדידה, בקרה ואיתות, דהיינו
מקליטי ווידיאו, מצלמות ומחשבים, כולם לבחירה והשמה של
מוצרים בזרם תפוקה ובמערכות מסוע, זיהוי מוצרים בזרם

תפוקה ומערכות מסוע ובדיקת אירועי תהליך תפוקה; מצלמות
לפיקוח על זרימות מוצר במערכת מסוע; מחוונים וחיישנים לציון

ולחישה של משקל, תנועות, סטטוס ובעיות בזרימות מוצר
במערכות מסוע; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219903 מספר סימן

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 71331/05/2010



Owners

Name: FlexLink AB

Address: Kullagergatan 50, 415 50 Goteborg, Sweden

Identification No.: 53778

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 71431/05/2010



Computer programming; maintenance, updating and 
designing of computer programs; computer systems 
analysing; consultancy in the field of computer 
hardware; rental of computers and computer 
programs; industrial design; scientific and industrial 
research and development (for others); engineering; 
designing and planning of fittings and fixtures; quality 
control; material testing; technical project studies, 
construction and machine drafting; all included in 
class 42.

תכנות מחשב; תחזוקה, עדכון ועיצוב תוכניות מחשב; ניתוח
מערכות מחשב; יעוץ בתחום חמרת מחשב; השכרת מחשבים
ותוכניות מחשב; עיצוב תעשייתי; מחקר ופיתוח מדעי ותעשייתי
(עבור אחרים); הנדסה; עיצוב ותכנון של אביזרים ומתקנים;
בקרת איכות; בדיקת חומרים; לימודי פרויקט טכניים, בניה

ושרטוט מכונות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FlexLink AB

Address: Kullagergatan 50, 415 50 Goteborg, Sweden

Identification No.: 53778

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FLEXLINK

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219905 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 71531/05/2010



Orthodontic appliances; all included in class 10. מכשירים אורתודנטיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road  , St. Paul, 
Minnesota, 55144, U.S.A.

Identification No.: 53093

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INCOGNITO

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219906 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 71631/05/2010



Automobiles, electric vehicles including electric 
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 therefore, tractors, anti-theft alarms for 
vehicles, adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires; all included in class 12.

מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל מכוניות חשמליות, קרונות,
משאיות, רכבי משלוחים, כלי רכב לצורכי ספורט, אוטובוסים,
קרונות מגורים (RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, משאיות,
מלגזות, וטרקטורי גרר (טרקטורים), וחלקים ואביזרים מבניים
שלהם, טרקטורים, אזעקות נגד גניבה לכלי רכב, טלאי גומי
דביקים לתיקון צינורות או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

MIXIM

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219907 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 71731/05/2010



Automobiles, electric vehicles including electric 
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 therefore, tractors, anti-theft alarms for 
vehicles, adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires; all included in class 12.

מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל מכוניות חשמליות, קרונות,
משאיות, רכבי משלוחים, כלי רכב לצורכי ספורט, אוטובוסים,
קרונות מגורים (RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, משאיות,
מלגזות, וטרקטורי גרר (טרקטורים), וחלקים ואביזרים מבניים
שלהם, טרקטורים, אזעקות נגד גניבה לכלי רכב, טלאי גומי
דביקים לתיקון צינורות או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

PIVO

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219908 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 71831/05/2010



Clothing, footwear , headgear ; included in Class 25 הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, הנכללים בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד.2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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

תירושקיד

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219910 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 71931/05/2010



Games, playthings and toys, included in Class 28 משחקים וצעצועים, הנכללים בסוג 28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד.2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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

תירושקיד

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219911 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 72031/05/2010



Chicken dipping sauces; chili sauces; chili paste in 
oil; red curry paste; green curry paste; masman curry 
paste; panang curry sauces; sour vegetable sauces; 
sour yellow curry sauces; tom-yum sauces; vinegar; 
fish sauces; soy sauces; ready to eat soup; ready to 
eat curry; All goods included in Class 30.

רטבי טבילת עוף; רוטב צ'ילי; ממרח צ'ילי בשמן; ממרח קרי
אדום; ממרח קרי ירוק; ממרח קרי מאסמן; רטבי קרי פנגפנג;
רטבי ירק חמוץ; רטבי קרי צהוב חמוץ; רטבי תום-ים; חומץ;

רטבי דגים; רטבי סויה; מרק מוכן לאכילה; קרי מוכן לאכילה; כל
הסחורות נכללות בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Theppadungporn Coconut Company Limited

Address: 392/56-7-8Soi Preecha, Maharaj Road, , 
,Phrabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok, 10200, 
Thailand

Identification No.: 70318

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219954 מספר סימן

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 72131/05/2010



Mobile phones; televisions receivers; computers; all 
included in class 9.

טלפונים ניידים; מקלטי טלוויזיה; מחשבים; הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Democratic People's Republic of Korea , 19/11/2008 צפון קוריאה , 19/11/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Owners

Name: LG Corp.

Address: 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu  , Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 56976

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Trade Mark No. 219955 מספר סימן

Application Date 19/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 72231/05/2010



Electronic storage of files, documents and 
databases; storage of electronic media, namely, 
images, text and audio data; included in class 39.

אחסון אלקטרוני של תיקיות, מסמכים ומאגרי נתונים; אחסון
של מידע אלקטרוני, דהיינו, דמויות, נתוני טקסט אודיאו;

הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: Redmond, Washington, U.S.A.

Identification No.: 9937

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Class: 39 סוג: 39

Republic of South Africa , 03/10/2008 דרום אפריקה , 03/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

AZURE

Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219966 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 72331/05/2010



Coconut milk; canned, dried and preserved coconut; 
dehydrated coconut meat; canned bamboo shoot; 
canned banana; canned  banana blossom; canned 
baby corn; canned bean sprout; canned jackfruit, 
canned longan; canned lychee; canned mango; 
canned papaya; canned rambutan; canned sapota; 
canned, dried and preserved fruits and vegetables; 
All goods included in Class 29.

חלב קוקוס; קוקוס בשימורים, יבש וקוקוס משומר; בשר קוקוס
מיובש; קני במבוק בשימורים; בננה בשימורים; פריחת בננה
בשימורים; גזר גמדי בשימורים; נבטי שעועית בשימורים;
ג'קפרוט בשימורים; לונגן בשימורים; ליצ'י בשימורים; מנגו
בשימורים; פפאיה בשימורים; רמבוטן בשימורים; סאפוטה
בשימורים; פירות וירקות יבשים ומשומרים; כל הסחורות

נכללות בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Theppadungporn Coconut Company Limited

Address: 392/56-7-8Soi Preecha, Maharaj Road, , 
,Phrabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok, 10200, 
Thailand

Identification No.: 70318

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219968 מספר סימן

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 72431/05/2010



Operating on-line marketplaces for sellers of goods 
and/or services; included in class 35.

תפעול שווקים מקוונים לסוחרי סחורות ו/או שירותים; הנכללים
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: Redmond, Washington, U.S.A.

Identification No.: 9937

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Class: 35 סוג: 35

Republic of South Africa , 03/10/2008 דרום אפריקה , 03/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

AZURE

Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219969 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 72531/05/2010



Providing on-line non-downloadable operating 
software for accessing and using a cloud computing 
network; providing on-line non-downloadable 
software for software development and website 
development; providing on-line non-downloadable 
software for operating and maintaining computer 
networks and servers; providing on-line non-
downloadable software for database management; 
providing a full line of on-line non-downloadable 
business and application software; application 
service provider (ASP), namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases; providing 
information in the fields of computers, computer 
software, computer networks and the development 
and operation of computer systems, software and 
networks; customization of computer hardware and 
software; computer hardware and software 
consulting services; consulting in the field of 
information technology; consulting in the field of 
cloud computing networks and applications; design 
and development of networks and network software 
and applications; leasing computer facilities; included 
in class 42.

אספקת תוכנת הפעלה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לגישה
ושימוש בענן רשת מחשב; אספקת תוכנה מקוונת שאינה

ניתנת להורדה לפיתוח תוכנה ופיתוח אתרים; אספקת תוכנה
מקוונת שאינה ניתנת להורדה לתפעול ותחזוקת רשתות
מחשבים ושרתים; אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת
להורדה לניהול מאגר נתונים; אספקת מגוון של תוכנות

אפליקציה ועסקים מקוונות שאינן ניתנות להורדה; אפליקציות
נותן שירותים (ASP), דהיינו, אספקת אפליקציות אירוח, ניהול,
פיתוח, ותחזוקה, תוכנה, אתרים, ומאגרי נתונים; אספקת מידע
בתחומי המחשבים, תוכנת מחשב, רשתות מחשבים ופיתוח
ותפעול מערכות מחשב, תוכנה ורשתות תקשורת; התאמת
חומרה ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ בתחום חומרה ותוכנת
מחשב; ייעוץ בתחום מידע טכנולוגי; ייעוץ בתחום ענן רשתות
תקשורת ואפליקציות; עיצוב ופיתוח רשתות ותוכנת רשת
ואפליקציות; השכרת מתקני מחשב; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: Redmond, Washington, U.S.A.

Identification No.: 9937

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Republic of South Africa , 03/10/2008 דרום אפריקה , 03/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

AZURE

Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219973 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 72631/05/2010



Providing on-line non-downloadable operating 
software for accessing and using a cloud computing 
network; providing on-line non-downloadable 
software for software development and website 
development; providing on-line non-downloadable 
software for operating and maintaining computer 
networks and servers; providing on-line non-
downloadable software for database management; 
providing a full line of on-line non-downloadable 
business and application software; application 
service provider (ASP), namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases; providing 
information in the fields of computers, computer 
software, computer networks and the development 
and operation of computer systems, software and 
networks; customization of computer hardware and 
software; computer hardware and software 
consulting services; consulting in the field of 
information technology; consulting in the field of 
cloud computing networks and applications; design 
and development of networks and network software 
and applications; leasing computer facilities; included 
in class 42.

אספקת תוכנת הפעלה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לגישה
ושימוש בענן רשת מחשב; אספקת תוכנה מקוונת שאינה

ניתנת להורדה לפיתוח תוכנה ופיתוח אתרים; אספקת תוכנה
מקוונת שאינה ניתנת להורדה לתפעול ותחזוקת רשתות
מחשבים ושרתים; אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת
להורדה לניהול מאגר נתונים; אספקת מגוון של תוכנות

אפליקציה ועסקים מקוונות שאינן ניתנות להורדה; אפליקציות
נותן שירותים (ASP), דהיינו, אספקת אפליקציות אירוח, ניהול,
פיתוח, ותחזוקה, תוכנה, אתרים, ומאגרי נתונים; אספקת מידע
בתחומי המחשבים, תוכנת מחשב, רשתות מחשבים ופיתוח
ותפעול מערכות מחשב, תוכנה ורשתות תקשורת; התאמת
חומרה ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ בתחום חומרה ותוכנת
מחשב; ייעוץ בתחום מידע טכנולוגי; ייעוץ בתחום ענן רשתות
תקשורת ואפליקציות; עיצוב ופיתוח רשתות ותוכנת רשת
ואפליקציות; השכרת מתקני מחשב; הנכללים בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: Redmond, Washington, U.S.A.

Identification No.: 9937

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 31/10/2008 ארה"ב , 31/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

WINDOWS AZURE

Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219977 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 72731/05/2010



Doors, windows, frames and cornices in woodnd 
other non-metallic materials; included in class 6.

דלתות, חלונות, מסגרות וכרכובים מעץ וחומרים אחרים לא
ממתכת; הנכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Scrigno S.p.A.

Address: Via Casale 975  , Santarcangelo di Romagna 
(RN), 47822, Italy

Identification No.: 69510

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

DOORTECH

Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219980 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 72831/05/2010



Coconut juice; palm juice; fruit juice; all goods 
included in class 32.

מיץ קוקוס; מיץ תמר; מיץ פרי; כל הסחורות נכללות בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Theppadungporn Coconut Company Limited

Address: 392/56-7-8Soi Preecha, Maharaj Road, , 
,Phrabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok, 10200, 
Thailand

Identification No.: 70318

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219983 מספר סימן

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 72931/05/2010



Motor vehicles and parts thereof, motor vehicle; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקיהם, מנועים לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHRYSLER GROUP LLC

Address: 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 
48326, U.S.A.

Identification No.: 70629

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

PENTASTAR

Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219986 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 73031/05/2010



Coconut milk; canned, dried and preserved coconut; 
dehydrated coconut meat; canned bamboo shoot; 
canned banana; canned  banana blossom; canned 
baby corn; canned bean sprout; canned jackfruit, 
canned longan; canned lychee; canned mango; 
canned papaya; canned rambutan; canned sapota; 
canned, dried and preserved fruits and vegetables; 
All goods included in Class 29.

חלב קוקוס; קוקוס בשימורים, יבש וקוקוס משומר; בשר קוקוס
מיובש; קני במבוק בשימורים; בננה בשימורים; פריחת בננה
בשימורים; גזר גמדי בשימורים; נבטי שעועית בשימורים;
ג'קפרוט בשימורים; לונגן בשימורים; ליצ'י בשימורים; מנגו
בשימורים; פפאיה בשימורים; רמבוטן בשימורים; סאפוטה
בשימורים; פירות וירקות יבשים ומשומרים; כל הסחורות

נכללות בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Theppadungporn Coconut Company Limited

Address: 392/56-7-8Soi Preecha, Maharaj Road, , 
,Phrabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok, 10200, 
Thailand

Identification No.: 70318

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219989 מספר סימן

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 73131/05/2010



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, in particular endoscopes; lamps and 
light sources for medical use; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח, ברפואה, ברפואה
דנטלית וברפואה וטרינרית, במיוחד אנדוסקופים; מנורות

ומקורות אור לשימוש רפואי; כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GIMMI GmbH

Address: Carl-Zeiss-Strasse 6, Tuttlingen, 78532, 
Germany

Identification No.: 70323

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

ALPHASCOPE

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219995 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 73231/05/2010



Doors, windows, frames and cornices in metal; 
included in class 6.

דלתות, חלונות, מסגרות וכרכובים ממתכת; הנכללים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Scrigno S.p.A.

Address: Via Casale 975  , Santarcangelo di Romagna 
(RN), 47822, Italy

Identification No.: 69510

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

DOORTECH

Application Date 23/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219996 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 73331/05/2010



Machines and machine tools; including, wind and 
water power machines, apparatus and instruments; 
including pumps, vacuum pumps, blowers and 
compressors; metalworking machines and tools; 
presses (machines for industrial use); isotropic 
pressing machines for industrial use; semiconductor 
manufacturing machines and systems; including 
isostatic bonding machines for electronic parts,  
precise stacking system machines of electronic 
components, machines for warm and/or isostatic 
press lamination; chemical machines and apparatus; 
including pulverizers, spray dryers, super critical 
sprayer, machines for producing fine powder, 
hydrothermal units, hydrothermal synthetic 
apparatus, reactor, filtering machines for industrial 
use, drying machines for industrial use; anti-
contamination equipments by ozone; food or 
beverage processing machines and apparatus; 
plastic processing machines; rubber processing 
machines; stone working machines; repair machines; 
waste crushing or shredding apparatus; waste 
compacting machines; motors and engines (except 
for land vehicles); including, non-electric prime 
movers and their parts (not for land vehicles); 
including turbojet engines for aircraft, turboprop 
engines for aircraft, engine nacelles, engine nose 
cowls, engine fan cowls, thrust reversers, heat 
exchangers (parts of machines); starters for motors 
and engines; electric motors (except for land 
vehicles); alternating or direct current motors; 
alternating current generators; direct current 
generators; control apparatus for machines, motors 
and engines, namely, motor controls and motors for 
industrial machines; water mills; wind mills; machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); including, machine elements not for 
land vehicles; including shafts and shaft couplings, 
bearings, power transmissions, speed change gears, 
hydraulic intensifiers, buffers, shock absorbers, 
springs, damping devices, pressure reducers, 
pressure regulators, valves, automatic control valves; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; all 
included in class 7.

מכונות וכלים למכונות; כולל, מכונות, מכשירים וכלים ממונעים
רוח ומים; כולל משאבות, משאבות וואקום, מפוחים

וקומפרסורים; מכונות וכלים לעיבוד מתכת; מכבשים (מכונות
לשימוש תעשייתי); מכונות מכבש איזוטרופיות לשימוש

תעשייתי; מכונות ומערכות לייצור מוליכים למחצה; כולל מכונות
קישור איזוסטטיות לחלקים חשמליים, מכונות מערכת איסוף
מדויקת מחלקים חשמליים, מכונות ללמינצית כבישה חמה ו\או
איזוסטטית; מכונות ומכשירים כימיים; כולל מרסקים, מייבשים
בהתזה, מרסס סופר קריטי, מכונות לייצור אבקה דקה, יחידות
הידרותרמיות, מכשירים הידרותרמיים סינטטיים, כור, מכונות
סינון לשימוש תעשייתי, מכונות ייבוש לשימוש תעשייתי; ציוד
נגד זיהום האוזון; מכונות ומכשירים לעיבוד אוכל או שתייה;
מכונות לעיבוד פלסטיק; מכונות לעיבוד גומי; מכונות לעבודה
באבן; מכונות תיקון; מכשירים למחיצת או גריסת אשפה;

מכונות לדחיסת אשפה; מוטורים ומנועים (חוץ מלרכבי יבשה);
כולל, מעבירים עיקריים לא חשמליים וחלקיהם (לא לרכבים

יבשתיים); כולל מנועי סילון טורבו לכלי טיס, מנועי טורבו פרופ
לכלי טיס, שטחים סגורים למנוע, מכסים קדמיים לחרטום מנוע,
מכסים קדמיים למאוורר מנוע, הופכי דחף, מעבירי חום (חלקי
מכונות); סטארטרים למוטורים ומנועים; מוטורים חשמליים

(חוץ מלרכבים יבשתיים); מנועי זרם ישיר או חלופין;
גנראטורים של זרם חלופין; גנראטורים של זרם ישיר; מכשירי
שליטה עבור מכונות, מוטורים ומנועים, דהיינו, בקרי מוטור
ומוטורים עבור מכונות תעשייה; טחנות מים; טחנות אוויר;
מרכיבי מצמד ותמסורת למכונות (חוץ מלרכבים יבשתיים);

כולל, רכיבי מכונה לא לרכבים יבשתיים; כולל מוטות ומצמדים
למוטות, מיסבים, תמסורות כוח, הילוכי שינוי מהירות, מעצימים
הידראוליים, חוצצים, בולמי זעזועים, קפיצים, התקני לחות,

מפחיתי לחץ, וסתי לחץ, שסתומים, שסתומי שליטה
אוטומאטיים; חלקים ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219997 מספר סימן

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 73431/05/2010



Owners

Name: Nikkiso Co., Ltd.

Address: 43-2 Ebisu 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 70324

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 73531/05/2010



Building construction services; repair, installation, 
operation (including test operation), check and 
maintenance services; installation, repair, operation 
(including test operation), check and maintenance of 
wind and water power machines, apparatus and 
implements; installation, repair, operation (including 
test operation), check and maintenance of chemical 
machines and apparatus; installation, repair, 
operation (including test operation), check and 
maintenance of metalworking machines and 
instruments; installation, repair, operation (including 
test operation), check and maintenance of 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; installation, repair, operation (including test 
operation), check and maintenance of machines and 
apparatus for processing foods or beverage; 
installation, repair, operation (including test 
operation), check and maintenance of power 
distribution or control machines and apparatus; 
installation, repair, operation (including test 
operation), check and maintenance of measuring and 
testing machines and instruments; installation, repair, 
operation (including test operation), check and 
maintenance of water quality control apparatus and 
instruments; installation, repair, operation (including 
test operation), check and maintenance of laboratory 
apparatus and instruments; installation, repair, 
operation (including test operation), check and 
maintenance of electronic machines and apparatus; 
installation, repair, operation (including test 
operation), check and maintenance of 
telecommunication machines and apparatus; 
installation, repair, operation (including test 
operation), check and maintenance of medical 
machines and apparatus; installation, repair, 
operation (including test operation), check and 
maintenance of apparatus for waste water 
purification; installation, repair, operation (including 
test operation), check and maintenance of water 
purifying apparatus; installation, repair, operation 
(including test operation), check and maintenance of 
industrial dehumidifiers; installation, repair, operation 
(including test operation), check and maintenance of 
industrial air purifiers; installation, repair, operation 
(including test operation), check and maintenance of 
air conditioning apparatus; repair, check and 
maintenance of aircrafts; installation, repair, 
operation (including test operation), check and 
maintenance of aircrafts' parts and fittings; electrical 
wiring services; all included in class 37.

שירותי בניית בניין; שירותי תיקון, התקנה, הפעלה (כולל מבחן
הפעלה), בדיקה ואחזקה; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן
הפעלה), בדיקה ואחזקה של מכונות, מכשירים וכלים ממונעים
על ידי רוח ומים; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה),
בדיקה ואחזקה של מכונות ומכשירים כימיקליים; התקנה,

תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה של מכונות
וכלים לעיבוד מתכת; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן

הפעלה), בדיקה ואחזקה של מכונות ומערכות לייצור מוליכים
למחצה; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה
ואחזקה של מכונות ומכשירים לעיבוד אוכל או משקה; התקנה,
תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה של מכונות
ומכשירים לחלוקה או בקרת כוח; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל

מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה של מכונות וכלים למדידה
ובחינה; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה
ואחזקה של מכשירים וכלים לבקרת איכות מים; התקנה, תיקון,
הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה של מכשירים וכלי
מעבדה; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה
ואחזקה של מכונות ומכשירים אלקטרוניים; התקנה, תיקון,
הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה של מכונות

ומכשירי תקשורת רחק; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן
הפעלה), בדיקה ואחזקה של מכונות ומכשירים רפואיים;

התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה
של מכשירים לטיהור מי שופכין; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל
מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה של מכשירים לטיהור מים;

התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה
של מפחיתי לחות תעשייתיים; התקנה, תיקון, הפעלה (כולל
מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה של מטהרי אוויר תעשייתיים;
התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה
של מכשירים למיזוג אוויר; תיקון, בדיקה ואחזקה של כלי טיס;
התקנה, תיקון, הפעלה (כולל מבחן הפעלה), בדיקה ואחזקה
של חלקי ואביזרי כלי טיס; שירותי חיווט חשמלי; הנכללים כולם

בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 220001 מספר סימן

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 73631/05/2010



Owners

Name: Nikkiso Co., Ltd.

Address: 43-2 Ebisu 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 70324

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ח סיון תש"ע - 73731/05/2010



Automobile tires (tyres); inner tubes for pneumatic 
tires (tyres); casings for pneumatic tires (tyres); 
pneumatic tires (tyres); tyres for vehicle wheels; 
treads for retreading tires (tyres); wheel hubs 
(vehicle); vehicle wheels treads for rims; vehicle 
wheel tires (tyres); anti-skid chains; all included in 
class 12.

צמיגים לרכב; אבוב לצמיג אוויר; כיסויים לצמיגי אוויר; צמיגי
אוויר; צמיגים לגלגלי רכב; סוליות לגיפור צמיגים; טבור של

גלגל; חישוקים לגלגלי רכב; צמיגים לגלגלי רכב; גלגל שרשרת
נגד החלקה; כולם נכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAILUN CO.,LTD

Address: Qingdao Economic    266500  , SHANDONG, 
Jiangshan Zhong Road  West, China

Identification No.: 70330

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

SAILUN

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220128 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 73831/05/2010



Automobile tires (tyres); inner tubes for pneumatic 
tires (tyres); casings for pneumatic tires (tyres); 
pneumatic tires (tyres); tyres for vehicle wheels; 
treads for retreading tires (tyres); wheel hubs 
(vehicle); vehicle wheels treads for rims; vehicle 
wheel tires (tyres); anti-skid chains; all included in 
class 12.

צמיגים לרכב; אבוב לצמיג אוויר; כיסויים לצמיגי אוויר; צמיגי
אוויר; צמיגים לגלגלי רכב; סוליות לגיפור צמיגים; טבור של

גלגל; חישוקים לגלגלי רכב; צמיגים לגלגלי רכב; גלגל שרשרת
נגד החלקה; כולם נכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAILUN CO.,LTD

Address: Qingdao Economic    266500  , SHANDONG, 
Jiangshan Zhong Road  West, China

Identification No.: 70330

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

Trade Mark No. 220133 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 73931/05/2010



Preparations for refreshing and preventing odour 
from the mouth, including mouthwash and non-
medicated mouthrinse products; all included in class 
3.

תכשירים לרענון ולמניעת ריח פה, כולל נוזלים לשטיפת הפה
ומי פה לא רפואיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Izun Pharmaceuticals Corp.

Address: New York 1230 Avenue of the Americas, New 
York, 10020, U.S.A.

Identification No.: 61029

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pyernik Rutman, Patent Attorney

Address: 91 Herzl Street, P.O.B. 10012, Be'er Sheva, 
84106, Israel

שם: פיירניק רוטמן, עו"פ

כתובת : הרצל 91, ת.ד.10012, באר שבע, 84106, ישראל

IZUNRINSE

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220136 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 74031/05/2010



Pharmaceutical and medicinal preparations for use in 
the treatment of the mouth, including mouthrinse for 
treating gingivitis; all included in class 5.

תכשירים רפואיים ותכשירי רוקחות לשימוש בטיפול בפה, כולל
מי פה לטיפול בדלקות חניכיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Izun Pharmaceuticals Corp.

Address: New York 1230 Avenue of the Americas, New 
York, 10020, U.S.A.

Identification No.: 61029

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pyernik Rutman, Patent Attorney

Address: 91 Herzl Street, P.O.B. 10012, Be'er Sheva, 
84106, Israel

שם: פיירניק רוטמן, עו"פ

כתובת : הרצל 91, ת.ד.10012, באר שבע, 84106, ישראל

IZUNRINSE

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220138 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 74131/05/2010



Milling cutters for milling machines; all included in 
class 7.

כלי חיתוך כרסום עבור מכונות כרסום; הכלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kennametal Inc.

Address: P.O.B. 231, Latrobe, Pennsylvania, 15650, 
U.S.A.

Identification No.: 8271

(Pennsylvania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Class: 7 סוג: 7

U.S.A. , 03/04/2009 ארה"ב , 03/04/2009

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

VARIMILL

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220140 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 74231/05/2010



Oral care and oral hygiene products not for medical 
use; dentifrices, toothpaste, tooth gels, tooth polish, 
tooth whitening preparations, non-medicated 
mouthwash and breath fresheners; all included in 
class 3.

מוצרי טיפול בפה והיגיינת הפה שאינם לשימוש רפואי; משחות
שיניים, משחת שיניים, ג'לים לשיניים, חומר הברקה לשיניים,
תכשירים להלבנת שיניים, נוזל לשטיפת הפה ומרענני נשימה

שאינם מכילים תרופה; הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sofibel S.A.S.

Address: Neuilly, France

Identification No.: 70335

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

REPLENIUM

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220180 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 74331/05/2010



Educational services, namely, conducting, 
sponsoring and organizing discussions and seminars 
in the field of religion, government affairs, historical 
events, public life and emerging issues of Israel; all 
included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו ניהול, מימון וארגון שיחות וסמינרים
בתחום של דת, עסקי ממשלה, אירועים היסטוריים, חיי קהילה

ונושאים דחופים של ישראל; כולם כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Orson Hyde Institute

Address: Utah, Salt Lake City, U.S.A.

Identification No.: 70336

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 02/10/2008 ארה"ב , 02/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ORSON HYDE

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220182 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 74431/05/2010



Charitable fund raising services; all included in class 
36.

שירותי גיוס הון ומגבית צדקה; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Orson Hyde Institute

Address: Utah, Salt Lake City, U.S.A.

Identification No.: 70336

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Class: 36 סוג: 36

U.S.A. , 02/10/2008 ארה"ב , 02/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ORSON HYDE

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220184 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 74531/05/2010



Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community 
services projects; promoting public awareness of the 
need for humanitarian aid and development services 
for the inhabitants of Israel; all included in class 35.

שירותי צדקה, דהיינו ארגון וניהול תוכניות התנגדות ופרויקטים
של שירותי קהילה; קידום מודעות הציבור ביחס לעזר

הומניטארי לנזקק ושירותי פיתוח עבור תושבים של ישראל;
כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Orson Hyde Institute

Address: Utah, Salt Lake City, U.S.A.

Identification No.: 70336

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 02/10/2008 ארה"ב , 02/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ORSON HYDE

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220186 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 74631/05/2010



Publications, namely, newsletters, resource guides, 
press releases, articles, reports and books in the 
fields of religion, government affairs, historical 
events, public life and emerging issues of Israel; all 
included in class 16.

פרסומים, דהיינו, עלוני חדשות, מדריכי מקור, כתבות עיתונות,
מאמרים, דוחות וספרים בתחום של דת, עסקי ממשלה,

אירועים היסטוריים, חיי קהילה ונושאים דחופים של ישראל;
כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Orson Hyde Institute

Address: Utah, Salt Lake City, U.S.A.

Identification No.: 70336

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Class: 16 סוג: 16

U.S.A. , 02/10/2008 ארה"ב , 02/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ORSON HYDE

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220188 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 74731/05/2010



Downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, reports, articles, bulletins and press 
releases in the field of religion, government affairs, 
historical events, public life and emerging issues of 
Israel and its inhabitants; all included in class 9.

פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה מסוג של עלוני חדשות,
דוחות, מאמרים, חוברות וכתבות עיתונות בתחום של דת,

עסקי ממשלה, אירועים היסטוריים, חיי קהילה ונושאים דחופים
של ישראל ושכניה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Orson Hyde Institute

Address: Utah, Salt Lake City, U.S.A.

Identification No.: 70336

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 02/10/2008 ארה"ב , 02/10/2008

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ORSON HYDE

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220189 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 74831/05/2010



Telecommunication, mobile and fixed 
telecommunication, and satellite, cellular, and radio 
communication services; hire, leasing and rental of 
telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; loan of replacement 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments in the case of breakdown, loss or 
theft; provision of Internet access services; 
telecommunications services for location and tracking 
of persons and objects; tracking of mobile telephones 
via satellite signals; location of mobile telephones via 
satellite signals; 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; 
broadcast or transmission of radio or television 
programmes; messaging services, namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of 
text, audio, graphic images or video or a combination 
of these formats; unified messaging services; 
voicemail services; video conferencing services; 
video telephone services; providing 
telecommunications connections to computer 
databases, the Internet or other electronic networks; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the Internet, or other 
electronic network;  telecommunication and 
communication database services, namely enabling 
the consumer to download digital content from a 
network and server to an individual database; 
providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; providing and 
leasing access time to computer databases, 
computer bulletin boards, computer networks and 
interactive computer communications networks; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned.

תקשורת רחק, תקשורת רחק ניידת וקבועה, לוויינית,
סלולארית, ושירותי תקשורת רדיו; השכרה ליסינג ושכירות של
טלקומוניקציה, התקנים ומכשירים טלפוניים ותקשורתיים;

איסוף ושידור הודעות טלפון וטלפונים נישאים, זימון ע"י הרדיו,
הפניית שיחות, שירותי משיבונים ודואר אלקטרוניים לאחרים;
שידור, העברה וקליטה של קול, מידע ודמויות;  שירותי מספור
אישי; הלוואת מכשירי והתקני טלקומוניקציה חילופיים במקרה
של התקלקלות, אבידה וגניבה; הספקה של שירותי גישה
לאינטרנט; שירותי טלקומוניקציה לאיתור ומיקום של אנשים

וחפצים; איתור טלפונים סלולאריים (ניידים) ע"י אותות לוויינים;
מיקום טלפונים סלולאריים (ניידים) ע"י אותות לוויינים; הספקת

שירותים בפרוטוקול היישום הסלולארי הכוללים את אלו
המשתמשים בשדר תקשורתי בטוח; הספקת מידע המקשר או
מזהה התקנים ומכשירים של טלקומוניקציה ותקשורת; שידור
או מסירת תוכניות טלוויזיה ורדיו; שירותי שליחת הודעות
דהיינו, שליחת, קבלת והעברת הודעות בצורת טקסט, קול,
תמונות גרפיקה או וידיאו או שילוב של תבניות אלו; שירות
איחוד הודעות; שירותי תא קולי; שירותי ועידת רחק בוידיאו;

שירותי שיחות וידיאו טלפוניות; הספקת קישורים בין
טלקומוניקציה לממסד נתונים ממוחשב, לאינטרנט ולרשתות
אלקטרוניות אחרות; שירותי ממסדי מידע של טלקומוניקציה
ותקשורת, דהיינו  לאפשר לצרכן להוריד תוכן דיגיטאלי מרשת

ושרת לממסדי מידע אישיים; הספקת גישה לתשתיות
טלקומוניקציה למרכזנים (operators) אחרים; הספקה וליסינג

זמן גישה לממסדי- נתונים ממוחשבים, לוחות הודעות
ממוחשבים, רשתות מחשב ורשתות תקשורת אינטראקטיביים

ממוחשבים; שירותי ייעוץ, מידע, והצעות הקשורים לנ"ל.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 220207 מספר סימן

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 74931/05/2010



Owners

Name: Vodafone Group PLC

Address: Vodafone House, The Connection, Newbury, 
Berkshire, 142, United Kingdom

Identification No.: 800217

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ח סיון תש"ע - 75031/05/2010



Telecommunication, mobile and fixed 
telecommunication, and satellite, cellular, and radio 
communication services; hire, leasing and rental of 
telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; loan of replacement 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments in the case of breakdown, loss or 
theft; provision of Internet access services; 
telecommunications services for location and tracking 
of persons and objects; tracking of mobile telephones 
via satellite signals; location of mobile telephones via 
satellite signals; 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; 
broadcast or transmission of radio or television 
programmes; messaging services, namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of 
text, audio, graphic images or video or a combination 
of these formats; unified messaging services; 
voicemail services; video conferencing services; 
video telephone services; providing 
telecommunications connections to computer 
databases, the Internet or other electronic networks; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the Internet, or other 
electronic network;  telecommunication and 
communication database services, namely enabling 
the consumer to download digital content from a 
network and server to an individual database; 
providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; providing and 
leasing access time to computer databases, 
computer bulletin boards, computer networks and 
interactive computer communications networks; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned.

תקשורת רחק, תקשורת רחק ניידת וקבועה, לוויינית,
סלולארית, ושירותי תקשורת רדיו; השכרה ליסינג ושכירות של
טלקומוניקציה, התקנים ומכשירים טלפוניים ותקשורתיים;

איסוף ושידור הודעות טלפון וטלפונים נישאים, זימון ע"י הרדיו,
הפניית שיחות, שירותי משיבונים ודואר אלקטרוניים לאחרים;
שידור, העברה וקליטה של קול, מידע ודמויות;  שירותי מספור
אישי; הלוואת מכשירי והתקני טלקומוניקציה חילופיים במקרה
של התקלקלות, אבידה וגניבה; הספקה של שירותי גישה
לאינטרנט; שירותי טלקומוניקציה לאיתור ומיקום של אנשים

וחפצים; איתור טלפונים סלולאריים (ניידים) ע"י אותות לוויינים;
מיקום טלפונים סלולאריים (ניידים) ע"י אותות לוויינים; הספקת

שירותים בפרוטוקול היישום הסלולארי הכוללים את אלו
המשתמשים בשדר תקשורתי בטוח; הספקת מידע המקשר או
מזהה התקנים ומכשירים של טלקומוניקציה ותקשורת; שידור
או מסירת תוכניות טלוויזיה ורדיו; שירותי שליחת הודעות
דהיינו, שליחת, קבלת והעברת הודעות בצורת טקסט, קול,
תמונות גרפיקה או וידיאו או שילוב של תבניות אלו; שירות
איחוד הודעות; שירותי תא קולי; שירותי ועידת רחק בוידיאו;

שירותי שיחות וידיאו טלפוניות; הספקת קישורים בין
טלקומוניקציה לממסד נתונים ממוחשב, לאינטרנט ולרשתות
אלקטרוניות אחרות; שירותי ממסדי מידע של טלקומוניקציה
ותקשורת, דהיינו  לאפשר לצרכן להוריד תוכן דיגיטאלי מרשת

ושרת לממסדי מידע אישיים; הספקת גישה לתשתיות
טלקומוניקציה למרכזנים (operators) אחרים; הספקה וליסינג

זמן גישה לממסדי- נתונים ממוחשבים, לוחות הודעות
ממוחשבים, רשתות מחשב ורשתות תקשורת אינטראקטיביים

ממוחשבים; שירותי ייעוץ, מידע, והצעות הקשורים לנ"ל.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VODAFONE

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220208 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 75131/05/2010



Owners

Name: Vodafone Group PLC

Address: Vodafone House, The Connection, Newbury, 
Berkshire, 142, United Kingdom

Identification No.: 800217

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 75231/05/2010



Electrical and electronic telecommunications, 
telephonic and communications apparatus and 
instruments; data communication apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for the 
processing, transmission, storage, logging, reception 
and retrieval of data being in the form of encoded 
data, text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; image processing 
apparatus, instruments and equipment; photographic 
apparatus; modems; encoded cards; smart cards; 
holograms; media for storingdata, images and sound; 
blank and pre-recorded magnetic cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
cards for electronic games designed for use with 
telephones; magnetic, digital and optical data 
carriers; magnetic, digital and optical data recording 
and storage media (blank and pre-recorded); 
computer software, including computer software 
supplied from a computer database, the Internet or 
other electronic network; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from computer 
databases, the Internet or other electronic network;  
machine readable media; digital audio, video, and 
data  (downloadable) provided from a computer 
database or the Internet; personal digital assistants; 
satellite receiving and transmission apparatus and 
instruments; apparatus for downloading audio, video 
and data from the Internet; battery chargers for use 
with telecommunications and  communications 
apparatus; batteries; adapters for use with 
telecommunications and  communications apparatus 
and instruments; radio telephones, mobile and fixed 
telephones; films, video, music, audio, audio-visual 
and graphic images downloadable from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
television apparatus and instruments; radio and 
television broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted for 
use with telecommunications and communications 
apparatus and instruments, computers, audio-visual 
apparatus and electronic games equipment and 
apparatus;  electrical and electronic game apparatus 
included in class 9; computers including laptop and 
notebook computers; programmed-data-carrying 
electronic circuits;  electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments including global positioning systems; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; parts 
and fittings included in class 9 for all the 

התקני ומכשירי טלקומוניקציה ותקשורת אלקטרונים וחשמליים;
התקני ומכשירי מידע תקשורתיים; התקנים ומכשירים לעיבוד,
שידור, אחסון, קבלה ואחזור של מידע הנמצא בצורה של מידע
מקודד, טקסט, שמע, תמונות גרפיקה או וידיאו או שילוב של
תבניות אלו; התקנים מכשירים וציוד לעיבוד בבואות; התקני
ומכשירי צילום; מודמים; כרטיסים חכמים;  הולוגרמות; מדיה
לאחסון מידע, בבואות וקול; כרטיסים מגנטיים ריקים ומוקלטים
מראש; כרטיסים המכילים מעבדים זעירים;כרטיסי מעגלים
משולבים; כרטיסי זיהוי אלקטרוניים; כרטיסי טלפון; כרטיסי
אשראי טלפוניים; כרטיסי אשראי; כרטיסי חיוב; כרטיסים

למשחקים אלקטרוניים המעוצבים לשימוש עם טלפונים; נשאי
מידע מגנטיים, דיגיטאליים ואופטיים; מדיה מגנטי, דיגיטאלי
ואופטי להקלטת נתונים ולאחסון (ריקים ומוקלטים מראש);
תוכנת מחשב, כולל תוכנת מחשב המסופקת ממסדי- נתונים

ממוחשב, מהאינטרנט או רשתות אלקטרוניות אחרות;
פרסומים אלקטרונים (הניתנים להורדה)  המסופקים בצורה
מקוונת (on-line) ממסדי- נתונים של מחשב, מהאינטרנט או
רשתות אלקטרוניות אחרות; מדיה הניתנת לקריאה במכשירים;
קול, וידיאו ומידע דיגיטאליים (הניתנים להורדה) המסופקים
ממסדי- נתונים במחשב או מהאינטרנט; עזר דיגיטאלי אישי;
התקנים ומכשירים לשידור וקליטה לוויינים; התקנים להורדת
קול, וידיאו ומידע מהאינטרנט; מטעני סוללות לשימוש עם
התקני טלקומוניקציה ותקשורת; סוללות; מתאמים לשימוש
בהתקני ומכשירי טלקומוניקציה ותקשורת; טלפוני רדיו,

טלפונים קווים ונשאי; סרטים, וידיאו, מוזיקה, קול, דמויות אור-
קוליות וגרפיקת דמויות הניתנים להורדה ממסדי- נתונים

במחשב, מהאינטרנט ומרשתות אלקטרוניות אחרות; התקני
ומכשירי טלוויזיה; משדרי תמסורת נתונים וקליטת נתונים של
רדיו וטלוויזיות; התקני גישה לשידורים או תוכניות תמסורת

נתונים; אביזרים וציוד התקני אלקטרוניים וחשמליים המעוצבים
ומתואמים לשימוש עם מכשירים, התקנים, מחשבים, מערכות

אור-קולי וציוד ומכשירים למשחקים אלקטרוניים של
טלקומוניקציה ותקשורת; מכשירים  למשחקים אלקטרונים
וחשמליים הכלולים בסוג 9; מחשבים כולל מחשבים ניידים
ונייחים; מעגלים חשמליים הנושאים מידע מתוכנת; מכשירים
והתקנים אלקטרוניים ולוויינים לניווט ומיקום הכוללים מערכת
מיקום עולמית (GPS); מכשירים הניתנים לשימוש בלי ידיים

לטלפונים סלולאריים המותקנים ברכב וטלפונים ניידים; עריסות
שפופרת לרכב; חלקים ואביזרים הכלולים בסוג 9 לסחורות

הנ"ל; תיקים לטלפונים ניידים.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

VODAFONE

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220209 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 75331/05/2010



Owners

Name: Vodafone Group PLC

Address: Vodafone House, The Connection, Newbury, 
Berkshire, 142, United Kingdom

Identification No.: 800217

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ח סיון תש"ע - 75431/05/2010



Trade Mark No. 220210 מספר סימן

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 75531/05/2010



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

Electrical and electronic telecommunications, 
telephonic and communications apparatus and 
instruments; data communication apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for the 
processing, transmission, storage, logging, reception 
and retrieval of data being in the form of encoded 
data, text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; image processing 
apparatus, instruments and equipment; photographic 
apparatus; modems; encoded cards; smart cards; 
holograms; media for storing data, images and 
sound; blank and pre-recorded magnetic cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
cards for electronic games designed for use with 
telephones; magnetic, digital and optical data 
carriers; magnetic, digital and optical data recording 
and storage media (blank and pre-recorded); 
computer software, including computer software 
supplied from a computer database, the Internet or 
other electronic network; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from computer 
databases, the Internet or other electronic network;  
machine readable media; digital audio, video, and 
data  (downloadable) provided from a computer 
database or the Internet; personal digital assistants; 
satellite receiving and transmission apparatus and 
instruments; apparatus for downloading audio, video 
and data from the Internet; battery chargers for use 
with telecommunications and  communications 
apparatus; batteries; adapters for use with 
telecommunications and  communications apparatus 
and instruments; radio telephones, mobile and fixed 
telephones; films, video, music, audio, audio-visual 
and graphic images downloadable from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
television apparatus and instruments; radio and 
television broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted for 
use with telecommunications and communications 
apparatus and instruments, computers, audio-visual 
apparatus and electronic games equipment and 
apparatus;  electrical and electronic game apparatus 
included in class 9; computers including laptop and 
notebook computers; programmed-data-carrying 
electronic circuits;  electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments including global positioning systems; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; parts 
and fittings included in class 9 for all the 
aforementioned goods; mobile phone cases.

התקני ומכשירי טלקומוניקציה ותקשורת אלקטרונים וחשמליים;
התקני ומכשירי מידע תקשורתיים; התקנים ומכשירים לעיבוד,
שידור, אחסון, קבלה ואחזור של מידע הנמצא בצורה של מידע
מקודד, טקסט, שמע, תמונות גרפיקה או וידיאו או שילוב של
תבניות אלו; התקנים מכשירים וציוד לעיבוד בבואות; התקני
ומכשירי צילום; מודמים; כרטיסים חכמים;  הולוגרמות; מדיה
לאחסון מידע, בבואות וקול; כרטיסים מגנטיים ריקים ומוקלטים
מראש; כרטיסים המכילים מעבדים זעירים;כרטיסי מעגלים
משולבים; כרטיסי זיהוי אלקטרוניים; כרטיסי טלפון; כרטיסי
אשראי טלפוניים; כרטיסי אשראי; כרטיסי חיוב; כרטיסים

למשחקים אלקטרוניים המעוצבים לשימוש עם טלפונים; נשאי
מידע מגנטיים, דיגיטאליים ואופטיים; מדיה מגנטי, דיגיטאלי
ואופטי להקלטת נתונים ולאחסון (ריקים ומוקלטים מראש);
תוכנת מחשב, כולל תוכנת מחשב המסופקת ממסדי- נתונים

ממוחשב, מהאינטרנט או רשתות אלקטרוניות אחרות;
פרסומים אלקטרונים (הניתנים להורדה)  המסופקים בצורה
מקוונת (on-line) ממסדי- נתונים של מחשב, מהאינטרנט או
רשתות אלקטרוניות אחרות; מדיה הניתנת לקריאה במכשירים;
קול, וידיאו ומידע דיגיטאליים (הניתנים להורדה) המסופקים
ממסדי- נתונים במחשב או מהאינטרנט; עזר דיגיטאלי אישי;
התקנים ומכשירים לשידור וקליטה לוויינים; התקנים להורדת
קול, וידיאו ומידע מהאינטרנט; מטעני סוללות לשימוש עם
התקני טלקומוניקציה ותקשורת; סוללות; מתאמים לשימוש
בהתקני ומכשירי טלקומוניקציה ותקשורת; טלפוני רדיו,

טלפונים קווים ונשאי; סרטים, וידיאו, מוזיקה, קול, דמויות אור-
קוליות וגרפיקת דמויות הניתנים להורדה ממסדי- נתונים

במחשב, מהאינטרנט ומרשתות אלקטרוניות אחרות; התקני
ומכשירי טלוויזיה; משדרי תמסורת נתונים וקליטת נתונים של
רדיו וטלוויזיות; התקני גישה לשידורים או תוכניות תמסורת

נתונים; אביזרים וציוד התקני אלקטרוניים וחשמליים המעוצבים
ומתואמים לשימוש עם מכשירים, התקנים, מחשבים, מערכות

אור-קולי וציוד ומכשירים למשחקים אלקטרוניים של
טלקומוניקציה ותקשורת; מכשירים  למשחקים אלקטרונים
וחשמליים הכלולים בסוג 9; מחשבים כולל מחשבים ניידים
ונייחים; מעגלים חשמליים הנושאים מידע מתוכנת; מכשירים
והתקנים אלקטרוניים ולוויינים לניווט ומיקום הכוללים מערכת
מיקום עולמית (GPS); מכשירים הניתנים לשימוש בלי ידיים

לטלפונים סלולאריים המותקנים ברכב וטלפונים ניידים; עריסות
שפופרת לרכב; חלקים ואביזרים הכלולים בסוג 9 לסחורות

הנ"ל; תיקים לטלפונים ניידים.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 75631/05/2010



Owners

Name: Vodafone Group PLC

Address: Vodafone House, The Connection, Newbury, 
Berkshire, 142, United Kingdom

Identification No.: 800217

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י"ח סיון תש"ע - 75731/05/2010



Web, hardware, network, computer and internet 
security services; all included in class 42.

שירותי רשת, חומרה, רשת תקשורת, מחשב וביטחון אינטרנט;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Websense, Inc.

Address: 10240 Sorrento Valley Road, San Diego, 
92121, California, U.S.A.

Identification No.: 800226

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

WEBSENSE

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220240 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 75831/05/2010



Diagnostic apparatus, not for medical purposes; 
readers, data processing equipment; scanners [data 
processing equipment]; computer programs, 
downloadable software; oscillographs; testing 
apparatus not for medical purposes; network 
communication device; all included in class 9.

מכשירי אבחון, לא למטרות רפואיות; קוראים, ציוד עיבוד מידע;
סורקים [ציוד עיבוד מידע]; תוכניות מחשב, תוכנה הניתנת

להורדה; רושמי תנודות; מכשירי בדיקה לא למטרות רפואיות;
התקן תקשורת רשת; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Autoboss Tech, Inc.

Address: 5/F, East, 304 blg, Sangbu Industrial Park, 
Zhenxing Rd., Futian Shenzhen, China

Identification No.: 800224

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AUTOBOSS

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220241 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 75931/05/2010



Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
maintenance; vehicle repair; all included in class 37.

תחזוקה ותיקון כלי רכב ממונע; תחזוקת כלי רכב; תיקון כלי
רכב; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Autoboss Tech, Inc.

Address: 5/F, East, 304 blg, Sangbu Industrial Park, 
Zhenxing Rd., Futian Shenzhen, China

Identification No.: 800224

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AUTOBOSS

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220242 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 76031/05/2010



Computer hardware and software for web, hardware, 
network, computer and internet security; all included 
in class 9.

חמרת ותוכנת מחשב לרשת, חומרה, רשת תקשורת, ביטחון
מחשב ואינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Websense, Inc.

Address: 10240 Sorrento Valley Road, San Diego, 
92121, California, U.S.A.

Identification No.: 800226

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

WEBSENSE

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220243 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 76131/05/2010



Pharmaceutical products and substances for the 
treatment of pulmonary hypertension, cardiovascular 
diseases, hemophilia, overactive bladder, cancer, 
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, 
anti-infective pharmaceutical preparations, antiviral 
preparations; all included in class 5.

מוצרים וחומרים רוקחיים לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי, מחלות
קרדיו-וסקולריות, המופיליה, שלפוחית רגיזה, סרטן, מונעי
קרישת דם ומעכבי הצטברות טסיות דם, תכשירים רוקחיים

אנטי-זיהומיים, תכשירים אנטי-ויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BRECELIA

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220246 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 76231/05/2010



devices, remote controls, processors/controllers, 
printed circuit boards, conductive appliances, 
switching, transformers, capacitance, regulation or 
control of electricity and varios electric 
systems.equipment for data processing and 
computers. everything on class 9.

התקנים, שלטים, מעבדים, לוחות ומכשירים להולכה, מיתוג,
המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמלומערכות חשמל
שונות. ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים. הכוללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tsemah ZEM Ltd. שם: צמח זם בע"מ

Address: 20 Freiman Yaakov Str. Old Industrial Area, 
Rishon LeZion, 75358, Israel

כתובת : רח' פריימן יעקב 20 איזור תעשיה ישן, ראשון לציון,
75358, ישראל

Identification No.: 511336497מספר זיהוי: 511336497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eckstein, Law Office

Address: Atidim Tower, 13 Floor, P.O.B. 58083, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: אקשטיין, עו"ד

כתובת : מגדל עתידים קומה 13, ת.ד.58083, תל אביב,
61580, ישראל

Trade Mark No. 220263 מספר סימן

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 76331/05/2010



Devices, electrical circuits, cables, adapters and 
remote controls for heating, cooling, drying and 
ventilating systems; all included in class 11.

התקנים, מעגלים חשמליים, כבלים, מתאמים ושלטים למערכות
חימום, לקירור, לייבוש ולאיוורור; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tsemah ZEM Ltd. שם: צמח זם בע"מ

Address:  איזור תעשיה ישן, ראשון לציון20רח' פריימן יעקב ,
ישראל ,75358

כתובת : רח' פריימן יעקב 20 איזור תעשיה ישן, ראשון לציון,
75358, ישראל

Identification No.: 511336497מספר זיהוי: 511336497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eckstein, Law Office

Address: Atidim Tower, 13 Floor, P.O.B. 58083, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: אקשטיין, עו"ד

כתובת : מגדל עתידים קומה 13, ת.ד.58083, תל אביב,
61580, ישראל

Trade Mark No. 220264 מספר סימן

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 76431/05/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול במחלות קרדיו-וסקולאריות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fournier Industrie et Sante

Address: 28, boulevard Clemenceau, Dijon, France

Identification No.: 800229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TRILIPIX

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220277 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 76531/05/2010



Analgesic  preparations; all included in class 5. תכשירים משככי כאבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nycomed Danmark ApS

Address: Langebjerg 1,  , Roskilde, Denmark

Identification No.: 65029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INSTANYL

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220279 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 76631/05/2010



Class: 5 סוג: 5

Germany , 27/10/2008, No. 30 2008 068 564 גרמניה , 27/10/2008 , מספר 564 068 2008 30

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pulmonary hypertension, cardiovascular 
diseases, hemophilia, overactive bladder, cancer, 
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, 
anti-infective pharmaceutical preparations, antiviral 
preparations; all included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי,
מחלות קרדיו-וסקולריות, המופיליה, שלפוחית רגיזה, סרטן,
מונעי קרישת דם ומעכבי הצטברות טסיות דם, תכשירים
רוקחיים אנטי זיהומיים, תכשירים אנטי-ויראליים; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RIMEDISA

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220280 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 76731/05/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system, 
hypertension and pulmonary arterial hypertension; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות ובהפרעות של מערכת הלב
וכלי הדם, יתר לחץ דם ויתר לחץ דם ריאתי; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Indianapolis, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 1481

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ADCIRCA

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220283 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 76831/05/2010



TREND

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220298 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 76931/05/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 77031/05/2010



Computer software; computer hardware; computer
network security appliances; unified threat
management (UTM) appliances;  computer
peripherals; email, web and file reputation software;
computer, data, and network security software;
computer software for computer, data and network
management; computer utility software; computer
antivirus software;  computer software for mobile
computing and communication devices; website
content security software; web and URL filtering
software; malicious code and content screening
software; firewall software; anti-spam, anti-fraud, and
anti-phishing computer software; data leak
prevention (“DLP”) software; computer software for
remotely securing data, files and mobile computing
and communication devices in the event of theft;
computer software for use in data backup and data
restoration; computer software for email and data
storage and archiving; computer software for
securing wireless communications, including
authentication of wi-fi hotspots and wireless network
access points; electronic software updates, namely,
downloadable computer software and associated
data files for updating computer software; keystroke
encryption software; data and email encryption
software; messaging security software; endpoint
security software; computer software for monitoring,
filtering, reporting and modifying messages, files,
programs and data retrieved or received from
computer and communication networks; computer
software for use in scanning, detecting, quarantining,
eliminating, blocking and reporting on viruses,
worms, trojans, spyware, adware, malware, security
exploits, bots and unauthorized data and programs
on computers, electronic devices, and handheld and
mobile computing and communication devices;
computer software for use in detecting and repairing
damage from viruses, worms, trojans, spyware,
adware, malware, security exploits, bots and
unauthorized data and programs on computers and
electronic devices; computer software for use in
detecting, reporting and reducing suspicious or
unauthorized activities or communications on a
computer network; computer software for detecting
and reporting unauthorized usage of computers,
handheld and mobile computing and communication
devices and electronic devices;
web browser security add-ons, namely, computer
software for protecting web browser users from
malicious, untrustworthy, or unwanted content or
programs; computer software for blocking websites
and online content; computer hardware and
computer software to protect the confidentiality of
data and passwords; computer software to protect or
restore the integrity of data, computers, computer
hardware, computer software, and mobile computing
and communication devices; computer software for
analyzing and optimizing computer performance;
computer software for testing websites for
vulnerabilities and dangerous content; computer
software for use in archiving, encrypting, and
providing access control in the field of data
protection; computer software for monitoring and
enforcing content policies for electronic mail, instant
messaging, web usage, and other network

תוכנת מחשב; חומרת מחשב; כלים לאבטחת רשתות
מחשבים; כלים לניהול מרוכז של איומים; ציוד היקפי

למחשבים; תוכנות לבדיקת סיווג של תוכנות דואר אלקטרוני,
אינטרנט וקבצים; תוכנות אבטחה למחשב, תוכנות מחשב
לניהול מחשבים, נתונים ורשתות; נתונים ורשתות מחשבים;
תוכנות לשיפור יעילות המחשב; תוכנות אנטי-וירוס; תוכנות

למחשבים ניידים ולתקשורתנים; תוכנות לאבטחת תוכן באתרי
אינטרנט;  תוכנות לסינון אתרי וכתובות אינטרנט; תוכנות

;(firewall) לסריקה ואיתור קוד ותוכן מזיק; תוכנות חומת אש
תוכנות לסינון דואר אלקטרוני הכולל דואר זבל, תרמיות

(fraud) והונאות (phishing); תוכנות למניעת דליפת מידע;
תוכנות לאבטחה מרחוק של נתונים, קבצים, ומחשבים ניידים
ותקשורתנים למקרה של גניבה; תוכנות לשימוש בגיבוי ושחזור
נתונים; תוכנות לאחסון וגניזה של דואר אלקטרוני ונתונים;

-wi תוכנות לאבטחת תקשורת אלחוטית, לרבות אימות נקודות
fi ונקודות לגישה לרשת אלחוטית; עדכוני תוכנה אלקטרוניים,
דהיינו, תוכנות להורדה וקבצי נתונים נלווים לעדכון תוכנות
מחשב; תוכנות להצפנת הקשה על מקלדת; תוכנות להצפנת
דואר אלקטרוני ונתונים; תוכנות לאבטחת מסרים; תוכנות
אבטחת נקודות קצה; תוכנות לניטור סינון, דיווח והתאמת
הודעות, קבצים, תוכנות ונתונים הנלקחים או מתקבלים

ממחשבים ורשתות מחשבים; תוכנות מחשב לשימוש בסריקה,
זיהוי, הסגר, מחיקה, חסימה ודיווח על וירוסים, תולעים, סוסים

טרויאנים, תוכנות רוגלה, תוכנות פרסום, תוכנות זדוניות,
תוכנות המנצלות פירצות באבטחה, תוכנות המדמות התנהגות

אנושית (bots), ונתונים ותוכנות בלתי מורשות על גבי
מחשבים, מכשירים אלקטרוניים, ומחשבים ותקשורתנים ניידים;

תוכנות מחשב לשימוש בגילוי ותיקון נזק שנגרם מוירוסים,
תולעים, סוסים טרויאנים, תוכנות רוגלה, תוכנות פרסום,

תוכנות מזיקות, פירצות אבטחה, תוכנות המדמות התנהגות
אנושית (bots), ונתונים ותוכנות בלתי מורשות על גבי מחשבים
ומכשירים אלקטרוניים; תוכנות לשימוש בזיהוי, דיווח והפחתה

של פעילות או תקשורת חשודה או בלתי מורשית ברשת
מחשבים; תוכנות לזיהוי ודיווח על שימוש בלתי מורשה

במחשבים, ומכשירים, מכשירים אלקטרוניים ותקשורתנים
ניידים; תוספי אבטחה לדפדפן באינטרנט, דהיינו, תוכנות

להגנה על גולשים מתוכן ותוכנות זדוניים, בלתי אמינים או בלתי
רצויים; תוכנות לחסימת אתרים ותוכן מקוון; חומרה ותוכנת
מחשב להגנת סודיות נתונים וססמאות כניסה; חומרת ותוכנת
מחשב להגנה או שחזור שלמות נתונים, מחשבים, חומרה,
תוכנה, ומחשבים ומכשירים ניידים; תוכנות מחשב לניתוח
ואופטימיזציה של ביצועי המחשב; תוכנות מחשבים לבדיקת
אתרים לפגיעות כלפי תוכן מסוכן; תוכנות מחשב לשימוש

בגניזה ויצירת ארכיב, הצפנה, ומתן גישה בתחום הגנת נתונים;
תוכנות מחשב לניטור ואכיפה של מדיניות תוכן לדואר
אלקטרוני, הודעות מיידיות, שימוש באינטרנט, ורשתות

תקשורת אחרות; תוכנות מחשב לניטור ואכיפה של מדיניות
תעבורה ברשת לדואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, שימוש
באינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; תוכנות מחשב לניטור,
ניהול ושליטה מרחוק של מחשבים ותוכנות מחשב; תוכנות,
מאגרי מידע, ומסמכים אלקטרוניים המיועדים לספק מידע
וללמד משתמשי מחשב אודות אבטחת המחשב והרשת;
תוכנות מחשב לשימוש בניטור, דיווח ואכיפה לצרכי עמידה

בדרישות רגולטוריות; תוכנות מחשב להגנה על שלמות נתונים,
קבצים ודואר אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9.

י"ח סיון תש"ע - 77131/05/2010



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: Trend Micro Kabushiki Kaisha

Address: Shinjuku MAYNDS Tower 27F  , Yoyogi, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 62558

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

communications; computer software for monitoring 
and enforcing network traffic policies for electronic 
mail, instant messaging, web usage, and other 
network communications; computer software for 
remotely monitoring, managing, and controlling 
computers and computer software; computer 
software, databases, and electronic documentation 
for informing and educating computer users about 
computer and network security; computer software 
for use in monitoring, reporting and enforcement of 
regulatory compliance; computer software for 
protecting the integrity of data, files and email 
messages; all included in Class 9.

תוכנת מחשב; חומרת מחשב; כלים לאבטחת רשתות
מחשבים; כלים לניהול מרוכז של איומים; ציוד היקפי

למחשבים; תוכנות לבדיקת סיווג של תוכנות דואר אלקטרוני,
אינטרנט וקבצים; תוכנות אבטחה למחשב, תוכנות מחשב
לניהול מחשבים, נתונים ורשתות; נתונים ורשתות מחשבים;
תוכנות לשיפור יעילות המחשב; תוכנות אנטי-וירוס; תוכנות

למחשבים ניידים ולתקשורתנים; תוכנות לאבטחת תוכן באתרי
אינטרנט;  תוכנות לסינון אתרי וכתובות אינטרנט; תוכנות

;(firewall) לסריקה ואיתור קוד ותוכן מזיק; תוכנות חומת אש
תוכנות לסינון דואר אלקטרוני הכולל דואר זבל, תרמיות

(fraud) והונאות (phishing); תוכנות למניעת דליפת מידע;
תוכנות לאבטחה מרחוק של נתונים, קבצים, ומחשבים ניידים
ותקשורתנים למקרה של גניבה; תוכנות לשימוש בגיבוי ושחזור

י"ח סיון תש"ע - 77231/05/2010



Electronic mail management services for others; 
electronic message reputation services, namely, 
identification, validation, and rating of ZIP addresses 
for origin of electronic messages; network reputation 
services, namely, identification, validation, and rating 
of ZIP addresses for origin and host of web pages 
and other files and services accessible via computer 
and communication networks; telecommunication 
services; electronic mail encryption services; all 
included in Class 38 .

שירותי ניהול דואר אלקטרוני עבור אחרים; שירותי סיווג מסרים
אלקטרוניים, דהיינו זיהוי, אימות ודירוג כתובות IP  לשם קביעת
מקורם של מסרים אלקטרוניים; שירותי סיווג רשת, דהיינו זיהוי,

קביעת תוקף ודירוג כתובות IP  לשם קביעת המקור ושרת
האחסון של דפי אינטרנט וקבצים ושירותים אחרים הנגישים
באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שירותי טלקומוניקציה;
שירותי קידוד לדואר אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 38  .

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Trend Micro Kabushiki Kaisha

Address: Shinjuku MAYNDS Tower 27F  , Yoyogi, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 62558

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TREND

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220299 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 77331/05/2010



Providing online non-downloadable computer 
software; application service provider (ASP) services; 
software as a service (SAAS) provider services; 
computer virus protection services; filtering electronic 
mail for others; provision of electronic software 
updates via computer and communication networks; 
computer services, namely, online scanning, 
detecting, quarantining and eliminating viruses, 
worms, trojans, spyware, adware, malware, security 
exploits, bots and unauthorized data and programs 
on computers, electronic devices, hand-held and 
mobile computing and communication devices; 
provision of electronic mail security services for 
others; provision of electronic mail security services, 
namely blocking, rejecting or quarantining spam and 
other unwanted messages, and cleaning messages 
of viruses, trojans, and malware; providing email and 
web reputation services; data encryption services; 
providing reputation services, namely information and 
databases regarding the association of network users 
and network devices with network abuse and security 
threats; providing online computer databases in the 
fields of computers, computer hardware, computer 
software, computer security hardware and software, 
information and data security, computer and 
communication networks, and computer system 
management; providing information relating to 
computers, computer hardware, computer software, 
computer security hardware and software, 
information and data security, computer and 
communication networks, and computer system 
management; provision of information relating to 
viruses, worms, trojans, spyware, adware, malware 
security exploits, bots and unauthorized data and 
programs on computers, electronic devices, hand-
held and mobile computing and communication 
devices via web sites, electronic mail, the Internet 
and other computer and communications networks; 
provision of web sites via computer and 
communication networks for information about and 
access to electronic software updates and associated 
data files for updating computer software; technical 
consulting services; technical consultation in the field 
of computers, computer systems, computer 
hardware, electronic devices, hand-held and mobile 
computing and communication devices, computer 
software, and computer and communication 
networks; technical support services; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems via 
telephone, electronic mail and via computer and 
communications networks; computer programming 
services.; all included in Class 42.

מתן תוכנות מחשב מקוונות שאינן להורדה; שירותי אספקת
;(  SAAS ) שירותי יישומים; שירותי ספק מתן תוכנה כשירות

שירותי הגנה מפני וירוסים במחשב; סינון הודעות דואר
אלקטרוני עבור אחרים; מתן עדכוני תוכנה אלקטרונייס

באמצעות מחשבים ורשתות תקשורת; שירותי מחשב, דהיינו,
סריקה מקוונת, זיהוי, הסגרה ומחיקה של וירוסים, תולעים,
סוסים טרויאניים, תוכנות רוגלה, תוכנות פרסום, תוכנות

מזיקות, תוכנות המנצלות פרצות באבטחה, תוכנות המדמות
התנהגות אנושית ( bots  ), ונתונים ותוכנות בלתי מורשים על
גבי מחשבים, מכשירים אלקטרוניים, ומחשבים ותקשורתנים
ניידים; מתן שירותי אבטחת דואר אלקטרוני לאחרים, דהיינו
חסימת, דחיית, או הסגרת דואר זבל והודעות דואר בלתי
רצויות אחרות, וניקוי הודעות מוירוסים, סוסים טרויאניים,
ותוכנות מזיקות; מתן שירותי סיווג הודעות דואר ואתרי

אינטרנט; שירותי הצפנת מידע; מתן שירותי סיווג מוניטין,
דהיינו מידע ומאגרי מידע לגבי הקשר בין מכשירים ומשתמשים
ברשתות עם ניצול לרעה ואיומי אבטחה על רשתות; מתן מאגרי

מידע מקוונים בתחום המחשבים, חומרה, תוכנה, חומרה
ותוכנה אבטחת מחשבים, מידע ואבטחת מידע, מחשבים
ורשתות תקשורת, וניהול מערכות מחשב; מתן מידע בקשר
למחשבים, חומרה, תוכנה, חומרה ותוכנה אבטחת מחשבים,
מידע ואבטחת מידע, מחשבים ורשתות תקשורת, וניהול

מערכות מחשב; מתן מידע בקשר לוירוסים, תולעים, סוסים
טרויאניים, תוכנות רוגלה, תוכנות פרסום, תוכנות מזיקות,

,(  bots ) פירצות אבטחה, תוכנות המדמות התנהגות אנושית
ונתונים ותוכנות בלתי מורשים על גבי מחשבים, מכשירים
אלקטרוניים, ומחשבים ותקשורתנים ניידים, באמצעות אתרי
אינטרנט, דואר אלקטרוני, אינטרנט ובאמצעים ממוחשבים
ורשתות תקשורת אחרים; מתן אתרי אינטרנט באמצעות
רשתות מחשבים ותקשורת לשם מידע על וגישה לעדכוני

תוכנות אלקטרוניים ונתונים נלווים לשם עדכון תוכנות מחשב;
שירותי יעוץ טכני; יעוץ טכני בתחום המחשבים, מערכות
מחשב, חומרת מחשב, מכשירים אלקטרוניים, מחשבים
ותקשורתנים ניידים, תוכנות מחשב ורשתות תקשורת

ומחשבים; שירותי תמיכה טכנית; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו,
פתרון בעיות בחומרת ותוכנת מחשב באמצעות טלפון, דואר

אלקטרוני ורשתות תקשורת ומחשבים; שירותי תכנות
במחשבים; הנכללים כולם בסוג 42  .

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

TREND

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220300 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 77431/05/2010



Owners

Name: Trend Micro Kabushiki Kaisha

Address: Shinjuku MAYNDS Tower 27F  , Yoyogi, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 62558

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ח סיון תש"ע - 77531/05/2010



Hosted computer and data security services; 
scanning and monitoring of computer systems for 
security purposes; providing information in the fields 
of global computer network and local area network 
security; providing information about computer 
viruses, computer security hardware and computer 
security software; providing enterprise security threat 
management services, namely, monitoring and 
tracking of security vulnerabilities and problems in 
computers, computer data, software products and 
computer networks; security services, namely, 
intrusion detection services, intrusion prevention 
services, vulnerability assessment services, and 
services in the nature of detecting and removing 
computer viruses, worms, trojans, spyware, adware, 
malware and unauthorized data and programs and 
threats; providing data protection services, namely, 
providing data archiving, encrypting, and access 
control; providing data backup and restoration 
services; services for protecting and enforcing the 
confidentiality of data; services for protecting or 
restoring the integrity of data, computers, computer 
hardware, hand-held and mobile computing and 
communication devices, computer software, 
computer networks, and computing infrastructures; 
services for protecting or restoring the availability of 
data, computers, computer hardware, hand-held and 
mobile computing and communication devices, 
computer software, computer networks, and 
computing infrastructures.; all included in Class 45.

שירותי אבטחת מחשב ומידע מאוחסנים; סריקה וניטור של
מערכות ממוחשבות למטרות אבטחה; אספקת מידע בתחומי
אבטחת רשת מחשבים גלובלית ורשת מחשבים מקומית;
אספקת מידע אודות וירוסים במחשבים, חומרה לאבטחת
מחשבים ותוכנה לאבטחת מחשבים; אספקת שירותי ניהול
איומים לאבטחה לעסקים, דהיינו ניטור ואיתור חולשות

באבטחה ובעיות במחשבים, במידע ממוחשב, במוצרי תוכנה
וברשתות מחשבים; שירותי אבטחה, דהיינו שירותי גילוי
חדירה, שירותי מניעת חדירה, שירותי הערכת פגיעות,
ושירותים שטיבם גילוי והסרת וירוסים, תולעים, סוסים

 טרויאנים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום, תוכנות זדוניות ומידע,
תוכניות ואיומים בלתי מורשים; אספקת שירותי אבטחת מידע,
דהיינו גניזת מידע, קידוד ובקרת גישה; שירותי גיבוי ואחזור
מידע; שירותי הגנה  ואכיפת סודיות מידע; שירותים להגנת או
להשבת שלמות של מידע, מחשבים, חומרה, אמצעי תקשורת
ומיחשוב ניידים, תוכנה, רשתות מחשב ותשתיות מחשוב;
שירותים להגנת או להשבת זמינות של מידע, מחשבים,
חומרה, אמצעי תקשורת ומיחשוב ניידים, תוכנה, רשתות

מחשב ותשתיות מחשוב;
הנכללים כולם בסוג 45  .

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TREND

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220301 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 77631/05/2010



Owners

Name: Trend Micro Kabushiki Kaisha

Address: Shinjuku MAYNDS Tower 27F  , Yoyogi, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 62558

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

י"ח סיון תש"ע - 77731/05/2010



Class: 36 סוג: 36

European Community Trade Mark , 10/11/2008, No. 
7380991

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/11/2008 , מספר
7380991

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Insurance; financial affairs; monetary affairs; financial 
services; investment services; venture capital 
services; private equity services; venture capital 
management services; private equity management 
services; venture capital fund management; private 
equity fund management; venture capital and private 
equity funding services to start-up, emerging and 
established companies; financing services for the 
securing of funds in respect of ventures; venture 
capital and private equity financing; project capital 
investment services; personal equity plan investment; 
financial services, namely advisory and management 
services for private investment funds and 
investments, and sponsoring the formation of private 
equity funds; financial services, namely private 
investment funds and investments in the fields of 
health care and life sciences; information, 
consultancy and advisory services relating to all the 
aforesaid services; all included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסים; עסקי כספים; שירותים פיננסים;
שירותי השקעה; שירותי הון סיכון; שירותי הון עצמי פרטי;
שירותי ניהול הון סיכון; שירותי ניהול להון עצמי פרטי; ניהול
קרן להון סיכון; ניהול קרן להון עצמי פרטי; שירותי הון סיכון

ושירותי אספקת הון של הון עצמי פרטי לסטארט-אפ, לחברות
חדשות ומבוססות; שירותי מימון להבטחת קרנות בנוגע

להשקעות; מימון הון סיכון והון עצמי פרטי; שירותי השקעה של
הון פרויקט; השקעת תוכנית הון עצמי פרטי; שירותים פיננסיים,
דהיינו שירותי יעץ וניהול לקרנות השקעה פרטיים והשקעות,
והענקת חסות ליצירת קרנות להון עצמי פרטי; שירותים

פיננסיים, דהיינו קרנות להשקעה פרטית והשקעות בתחומי
טיפולי בריאות ומדעי החיים; שירותי מידע, ייעוץ ויעץ הקשורים

לכל השירותים הנאמרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NLV Partners Management, L.L.C.

Address: 7 Times Square Tower, Suite 1603, New York, 
NY 10036, U.S.A.

Identification No.: 800231

New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

NEW LEAF

Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220315 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 77831/05/2010



Class: 35 סוג: 35

European Community Trade Mark , 10/11/2008, No. 
7380991

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/11/2008 , מספר
7380991

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Advertising; business management; business 
administration; office functions; management of 
databases; advisory services relating to mergers and 
acquisitions; business consultancy in the fields of 
business start-ups, private equity, venture capital and 
stock market listings; business management 
consultancy and assistance relating to the 
constitution and management of venture capital, 
mutual funds, private investment funds, private equity 
funds and investments; business assistance relating 
to the formation of commercial undertakings; 
information, consultancy and advisory services 
relating to all the aforesaid services; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; פונקציות משרד;
ניהול בסיסי נתונים; שירותי יעץ הקשורים למיזוגים ורכישות;
ייעוץ עסקי בתחומי עסקי סטארט-אפ, הון עצמי פרטי, הון סיכון
ורישומי שוק מניות; ייעוץ וסיוע בניהול עסקי הקשורים להרכבה
וניהול הון סיכון, קרנות נאמנות, קרנות השקעה פרטית, קרנות
והשקעות הון עצמי פרטי; סיוע עסקי הקשור ליצירת יוזמות
מסחריות; שירותי מידע, ייעוץ ויעץ הקשורים לכל השירותים

הנאמרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NLV Partners Management, L.L.C.

Address: 7 Times Square Tower, Suite 1603, New York, 
NY 10036, U.S.A.

Identification No.: 800231

New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

NEW LEAF

Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220318 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 77931/05/2010



Class: 44 סוג: 44

European Community Trade Mark , 10/11/2008, No. 
7380991

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/11/2008 , מספר
7380991

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Medical services; healthcare services; information, 
consultancy and advisory services relating to all the 
aforesaid services; all included in class 44.

שירותים רפואיים; שירותי טיפול בריאות; שירותי מידע, יעוץ
ויעץ הקשורים לכל השירותים הנאמרים לעיל; הנכללים כולם

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NLV Partners Management, L.L.C.

Address: 7 Times Square Tower, Suite 1603, New York, 
NY 10036, U.S.A.

Identification No.: 800231

New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

NEW LEAF

Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220320 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 78031/05/2010



Electronic devices and parts or fittings thereof in 
particular computers; computers for designing 
apparel; computer peripheral devices; display screen 
or monitor, printers for use with computers; parts or 
fittings for all of the aforesaid; data processing 
apparatus; computer programs recorded; computer 
softwares; computer softwares for controlling knitting 
machines; computer graphics programs; electrical 
communication devices and parts or fittings thereof; 
all included in class 9.

מתקנים אלקטרוניים וחלקים או מתאמים עבורם במיוחד
מחשבים; מחשבים עבור תכנון דברי הלבשה; מתקני ציוד
מחשב היקפי; מסך או משגוח תצוגה; מדפסות לשימוש עם
מחשבים; חלקים או מתאמים עבור כל האמור לעיל; התקני

עיבוד נתונים; תוכניות מחשב מוקלטות; תוכנות מחשב; תוכנות
מחשב עבור בקרת מכונות סריגה; תוכניות מחשב גראפיות;
מתקני תקשורת חשמליים וחלקים או מתאמים עבורם; כולם

כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHIMA SEIKI MANUFACTURING, LTD.

Address: 85 Sakata, Wakayama-Prefecture, 6410003, 
Wakayama-City, Japan

Identification No.: 70350

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 220323 מספר סימן

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 78131/05/2010



Installation, maintenance and repair of textile 
machines; intallation, maintenance and repair of 
knitting machines; intallation, maintenance and repair 
of electronic devices; installation, maintenance and 
repair of electrical communication devices; all 
included in class 37.

התקנה, אחזקה ותיקון של מכונות טקסטיל; התקנה, אחזקה
תיקון של מכונות סריגה; התקנה, אחזקה ותיקון של מתקנים
אלקטרוניים; התקנה, אחזקה ותיקון של מתקני תקשורת

חשמליים; כולם כלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHIMA SEIKI MANUFACTURING, LTD.

Address: 85 Sakata, Wakayama-Prefecture, 6410003, 
Wakayama-City, Japan

Identification No.: 70350

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Trade Mark No. 220324 מספר סימן

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 78231/05/2010



Services of telecommunications, communications, 
telephone, facsimile, telex, message reception and 
transmission, radio-paging and electronic mail; on-
line information services; data exchange services; 
satellite communication services; broadcasting or 
transmission of radio or television programs; 
transmission, reception, storage or processing of 
data and of information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations of components 
for use in the provision of all the aforementioned 
services; advisory and information services and on-
line information services relating to all the 
aforementioned services; all included in class 38; 
provision of access to information, content, music 
and multimedia services via the Internet and via 
cellular telephones; provision of access to an 
electronic on-line network for information and music 
retrieval and creating music playing lists, including 
via cellular telephones; provision of access to digital 
music web sites on the Internet, including MP3 sites 
on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; transmission, transfer and 
reception of data, music and multimedia from a 
computerized database or from the Internet, via 
telecommunication, including via cellular telephones; 
provision, broadcasting and/or transmission of audio, 
audio-visual, music, multimedia and entertainment 
contents; provision or operation of on-line forum and 
web blogs; telecommunication of information and 
data, including lyrics; transmission, duplication, 
processing, saving and distribution of audio or audio-
visual content via a global computer network or the 
internet ;  consultation, information and advisory 
services relating to all the aforementioned services; 
all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, תקשורת, טלפון, פקסימיליה, טלקס,
קבלת מסרים והעברתם, קריאה ברדיו ודואר אלקטרוני; שירותי
חילוף נתונים; שירותי תקשורת לוויינית; שידור או העברה של
תוכניות רדיו או טלוויזיה; שידור, קליטה, אחסון או עיבוד של
נתונים ומידע; שכירות, שכר-מכר או השכרה של התקנים,

מכשירים, מתקנים או רכיבים לשימוש בהספקת כל השירותים
המנויים לעיל; שירותי ייעוץ ומידע ושירותי מידע מקוונים

הקשורים לכל השירותים המנויים לעיל; הנכללים כולם בסוג
38;  אספקת גישה לשירותי מידע, תוכן, מוסיקה ומולטימדיה
באמצעות האינטרנט ובאמצעות טלפונים סלולאריים;  אספקת
גישה לרשת אלקטרונית מקוונת המאפשרת שליפת מידע

ומוסיקה ובניית רשימות השמעה של מוסיקה, לרבות באמצעות
טלפונים סלולאריים;  אספקת גישה לאתרי מוסיקה דיגיטלית
באינטרנט, לרבות אתרי MP3 באינטרנט;  אספקת מוזיקה
דיגיטלית באמצעות תקשורת רחק;  שידור, העברה וקבלת
נתונים, מוסיקה ומולטימדיה ממאגר נתונים ממוחשב או
מהאינטרנט, באמצעות טלקומוניקציה, לרבות באמצעות

טלפונים סלולאריים;  אספקה, שידור ו/או תמסורת של תכני
שמע, שמע-חזותי, מוסיקה, מולטימדיה ובידור;  אספקה או

תפעול של פורום מקוון ובלוגים ברשת; טלקומוניקציה של מידע
ונתונים, לרבות מילות שירים;  שידור, שכפול, עיבוד, שמירה
והפצה של תוכן שמע או שמע-חזותי באמצעות רשת מחשבים
גלובאלית או באינטרנט; שירותי יעוץ, מידע והכוונה בנוגע לכל

השירותים המנויים לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220416 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 78331/05/2010



Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road  , Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33  , גבעתיים, ישראל

Identification No.: 511076572מספר זיהוי: 511076572

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

י"ח סיון תש"ע - 78431/05/2010



Entertainment services, namely, non-downloadable 
ringtones, pre-recorded music, video and graphics 
presented to mobile communications devices via a 
global computer network and wireless networks; 
digital music (not downloadable) provided from the 
internet, including from Mp3 web sites on the 
Internet; providing digital music from the internet and 
from MP3 Internet websites; music production, 
distribution and provision services; connecting 
between artists and producers; duplicating, 
processing, saving, recording, producing and 
distributing audio or audio-visual content; providing 
on-line music, prerecorded music, information in the 
field of music, and commentary, reviews and articles 
about music; multimedia entertainment services in 
the nature of recording, production and post-
production services in the fields of music, video, and 
films; providing an Internet website portal in the field 
of music.

שירותי בידור, דהיינו, רינגטונים, מוסיקה מוקלטת מראש, וידאו
וגרפיקה שאינם ניתנים להורדה  הנגישים למתקני תקשורת
ניידים באמצעות רשת מחשבים גלובאלית ורשתות אלחוטיות;

מוסיקה דיגיטלית (שאינה ניתנת להורדה) המסופקת
מהאינטרנט, כולל מאתרי MP3 באינטרנט;  אספקת מוסיקה
דיגיטלית מהאינטרנט ומאתרי אינטרנט MP3;  שירותי הפקה,

הפצה ואספקה של מוסיקה, קישור בין אומנים ומפיקים;
שיכפול, עיבוד, שמירה, הקלטה, הפקה והפצה של תכני שמע
או שמע-חזותי;  אספקה מקוונת של מוסיקה, מוסיקה מוקלטת
מראש, מידע בתחום המוסיקה, פרשנות, ביקורות ומאמרים
בקשר למוסיקה; שירותי בידור מולטימדיה בדמות של שירותי
הקלטה, הפקה ושירותים שאחרי הפקה, בתחומי מוסיקה,
וידאו וסרטים;  אספקת פורטל אתר אינטרנט בתחום של

מוסיקה.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road  , Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33  , גבעתיים, ישראל

Identification No.: 511076572מספר זיהוי: 511076572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am , P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
65202, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד.2499, תל אביב, 65202, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220417 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 78531/05/2010



Trade Mark No. 220419 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 78631/05/2010



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

Communication and telecommunication apparatus, 
components and instruments, including telephones 
and mobile telephones, used, among other things, for 
recording, processing, reproduction, retrieval or 
reception, registration and transfer of data, audio and 
audio-visual content, music and multimedia; digital 
music (downloadable) and multimedia provided, 
among other things, from computerized database or 
from the Internet, including from MP3 web sites on 
the internet; downloadable ring tones, graphics, 
music and downloadable multimedia content, via, 
among other things, a global computer network, 
wireless devices and cellular devices; digital system 
and/or software that synchronizes digital multimedia 
files; software operated on computers and/or 
telephones and/or any digital and/or computerized 
instrument, that can decode, write, rewrite, distribute 
and play multimedia content and signals, whether 
encoded or not encoded, or coded or not coded; 
equipment for composing, recording, processing, 
duplicating, distributing and saving of audio and 
audio-visual content; system that connects, 
synchronizes, processes, coordinates and distributes 
parts of audio content or audio-visual content, and 
also between authors, artists, public and production, 
recording, media and content companies or part 
thereof, and that enables re-processing, re-creating 
and presenting of content variedly, via various 
platforms, including via cellular, internet and digital 
media, blogs, forums, social networks, social 
bookmarking, internet websites and immediate 
messaging systems; memory cards and systems for 
distribution of media, discs, records, audio and video 
cassettes; electrical and electronic apparatus and 
instruments for communications and 
telecommunications; optical, electro- optical 
apparatus and instruments, monitoring instruments 
(other than in-vivo use), radio, television, electronic 
control, testing (other than in-vivo use), signaling, 
checking (supervision), radio paging, radio-telephone 
and teaching apparatus and instruments; telephones; 
paging apparatus; apparatus and instruments for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; video films; antennas; electrical and 
electronic apparatus and instruments for processing, 
registering, storing, transmission, retrieval or 
reception of data; computers; discs, tapes and wires, 
being magnetic data carriers; computer programs; 
computer software; micro-processors; magnetic 
cards; keyboards; satellite transmitters and receivers; 
batteries; parts, components and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 9.

התקנים, רכיבים ומכשירים לתקשורת ולטלקומוניקציה, לרבות
טלפונים וטלפונים ניידים, המשמשים, בין היתר, להקלטה,

לעיבוד, שיחזור, אחזור או קבלה, רישום ולהעברת נתונים, תוכן
שמע ושמע-חזותי, מוסיקה ומולטימדיה;  מוסיקה דיגיטלית
(שניתנת להורדה) ומולטימדיה המסופקים, בין היתר, ממאגר

MP3 נתונים ממוחשב או מהאינטרנט, לרבות מאתרי
באינטרנט;  רינגטונים, גרפיקה, מוסיקה ותכני מולטימדיה
הניתנים להורדה, בין היתר, באמצעות רשת מחשבים

גלובאלית, מתקנים אלחוטיים ומתקנים סלולאריים;  מערכת
ו/או תוכנה דיגיטלית שמסנכרנת קבצי מולטימדיה דיגיטליים;.
תוכנות המופעלות על גבי מחשבים ו/או טלפונים ו/או כל מכשיר
דיגיטאלי ו/או ממוחשב, המסוגלים לפענח, לכתוב, לשכתב,
להפיץ ולנגן תכני מולטימדיה ואותות, בין אם מקודדים או

שאינם מקודדים, או מוצפנים או שאינם מוצפנים;  ציוד ליצירה,
הקלטה, עיבוד, שיכפול, הפצה ושמירה של תוכן שמע או שמע-
חזותי;  מערכת המקשרת, מסנכרנת, מעבדת, מתאמת ומפיצה
חלקי תוכן שמע או תוכן שמע-חזותי, וכן בין יוצרים, אומנים,
קהל וחברות הפקה,תקליטים, מדיה וחברות תוכן או חלקם,
ואשר מאפשרת עיבוד מחודש, יצירה מחדש והצגה של תוכן

בצורה מגוונת, בפלטפורמות שונות, לרבות בסלולר, באינטרנט
במדיה דיגיטאלית, בבלוגים, בפורומים, ברשתות חברתיות,
בתיוג חברתי, באתרי אינטרנט ובמערכות מסרים מידיים;

כרטיסי זיכרון ומערכות להפצת מדיה, תקליטורים, תקליטים,
קלטות אודיו ווידאו;  התקנים ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים
לתקשורת וטלקומוניקציה; התקנים ומכשירים אופטיים, אלקטרו

-אופטיים, מכשירי מעקב (לא בשימוש בגוף חי), מתקני
ומכשירי רדיו, טלוויזיה, בקרה אלקטרונית, בחינה (לא בשימוש
בגוף חי), איתות, בדיקה (פיקוח), קריאה ברדיו, רדיו-טלפון
והוראה; טלפונים; התקנים לקריאה; התקנים ומכשירים
להקלטה, העברה או שחזור של קול או חוזי; סרט וידאו;

אנטנות; התקנים ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים לעיבוד,
רישום, אחסון, העברה, אחזור או קבלה של נתונים; מחשבים;
דיסקים, סרטים וכבלים, שהינם נושאי נתונים מגנטיים; תוכניות
מחשב; תוכנות מחשב; מיקרו-מעבדים; כרטיסים מגנטיים;

מקלדות; משדרים ומקלטים ללוויינים; סוללות; חלקים, רכיבים
ואביזרים עבור כל הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח סיון תש"ע - 78731/05/2010



Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road  , Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33  , גבעתיים, ישראל

Identification No.: 511076572מספר זיהוי: 511076572

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

י"ח סיון תש"ע - 78831/05/2010



Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages ; all 
included in class 32

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Abeer Habar Ltd. שם: אביר הבר בע"מ

Address: 65 Igal Alon St., Tel Aviv, 67443, At Abramovich
-Izardel and Co., Adv., Israel

כתובת : יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, אצל אברמוביץ-איזרדל
ושות', עו"ד, ישראל

Identification No.: 514176858מספר זיהוי: 514176858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Abramovich - Izardel & Co, Adv.

Address: 65 Yigal Alon Street  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: אברמוביץ - איזרדל ושות', עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 65  , תל אביב, 67443, ישראל

אלכסנדר
Alexander

Application Date 06/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222100 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 78931/05/2010



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכלים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lital Alkalay שם: ליטל אלקלעי

Address: 64 Pinkas St., Tel Aviv, 62157, Israel כתובת : רח' פנקס 64, תל אביב, 62157, ישראל

Identification No.: 32828543מספר זיהוי: 32828543

איזידורה
ISIDORA

Application Date 09/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222879 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 79031/05/2010



Education, preperation to the psychometaic exam, 
preperation to the matricalation exams, preperation 
to amirs exams.encluded in class 41.

חינוך, הכנה לבחינה הפסיכומטרית, הכנה לבחינות הבגרות,
הכנה לבחינות אמי"ר.כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zinok Batei Sefer Ltd. שם: זינוק בתי ספר בע"מ

Address: Hod Hasharon, Israel כתובת : הוד השרון, ישראל

Identification No.: 514163641מספר זיהוי: 514163641

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David, Sarusi, Sol, Adv.

Address: 38 Ehad Ha'am St., Tel Aviv, 65817, Israel

שם: דוד, סרוסי, סול, עו"ד

כתובת : רח' אחד העם 38, תל אביב, 65817, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words בית ספר לפסיכומטרי
.but in the combination of the mark ,ובגרויות

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בית ספר
לפסיכומטרי ובגרויות, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 226262 מספר סימן

Application Date 04/01/2010 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 79131/05/2010



Supplying entertainment services ;supplying services 
in the field of events, design and ornament of 
auditoriums focusing in the area of balloons; flying 
balloons in ceremonies and shows; design of figures 
and products as per personal order; entertainment 
services based on balloons deliveries; all included in 
class 41.

מתן שירותי בידור; מתן שירותים בתחום האירועים ועיצוב
וקישוט אולמות אירועים ושמחות תוך התמקדות בתחום
הבלונים; הפרחת בלונים בטקסים ומופעים; עיצוב דמויות

ומוצרים בהזמנה אישית; שירותי בידור באמצעות בלונים עם
הדפסה עליהם; שירותי בידור באמצעות משלוחי בלונים;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ANAK HABALONIM 2000 LTD. שם: ענק הבלונים 2000 בע"מ

Address: 29 Habanai St.  , Holon, Israel כתובת : הבנאי 29, ביתן 157  , חולון, ישראל

Identification No.: 512957804מספר זיהוי: 512957804

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word BALONIM separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה בלונים
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ענק הבלונים
ANAK HABALONIM

Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227191 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 79231/05/2010



Advertising; business management; business 
administration; office functions; stores; management 
of chain of stores for the sale of products in the field 
of balloons, and delivery of ballons; services of stores 
of retailers for the sale of products in the field of 
balloons; supplying services in the field of events 
focusing in the area of balloons; advertising on 
figures and products per personal order; advertising 
by printing on balloons in advanced technology; 
supplying huge intumescent model for publication, 
advertisement and sales promotion; advertisement 
on huge hovering balloons; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
חנויות; ניהול רשת חנויות למכירת מוצרים בתחום הבלונים
ושירותי משלוחי בלונים; שירותי חנויות קמעונאיות למכירת
מוצרים בתחום הבלונים; מתן שירותים בתחום האירועים תוך
התמקדות בתחום הבלונים; פרסום על גבי דמויות ומוצרים
בהזמנה אישית; הדפסה על בלונים בטכנולוגיה מתקדמת;

אספקת דגמי ענק מתנפחים לפרסום וקידום מכירות; פרסום על
גבי בלוני ענק מרחפים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ANAK HABALONIM 2000 LTD. שם: ענק הבלונים 2000 בע"מ

Address: 29 Habanai St.  , Holon, Israel כתובת : הבנאי 29, ביתן 157  , חולון, ישראל

Identification No.: 512957804מספר זיהוי: 512957804

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word BALLONIM separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה בלונים
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ענק הבלונים
ANAK HABALONIM

Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227192 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 79331/05/2010



Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy Marketing Sp. z o. o.

Address: Niegolewskiego 17,  Warsaw, 01570, Poland

Identification No.: 800983

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase ENERGY SHOT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
ENERGY SHOT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 227323 מספר סימן

Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 79431/05/2010



Energy drinks; all included in class 32. משקאות ארגיה; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy Marketing Sp. z o. o.

Address: Niegolewskiego 17,  Warsaw, 01570, Poland

Identification No.: 800983

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase ENERGY SHOT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
ENERGY SHOT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

XL ENERGY SHOT

Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227324 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 79531/05/2010



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

Ownersבעלים

Name: MENORA MIVTACHIM PENSIONS LTD. שם: מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

Address: 7 Jabotinski St., P.O.B. 3507, Ramat Gan, 
52520, Israel

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, ת.ד.3507, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 512245812מספר זיהוי: 512245812

חברה פרטית

מבטחים
MIVTACHIM

Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227503 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 79631/05/2010



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

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

מנורה מבטחים
MENORA MIVTACHIM

Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227504 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 79731/05/2010



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

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מומחים בניהול פנסיה, ביטוח
and פיננסים, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מומחים
בניהול פנסיה, ביטוח ופיננסים, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 227506 מספר סימן

Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 79831/05/2010



All pasta products included in class 30. כל מוצרי הפסטה הכלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ITIS Ltd. שם: איטיס בע"מ

Address: c/ Aroma,  Hangar No. 8, Tel Aviv, Israel כתובת : אצל ארומה, הנגר 8, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514333962מספר זיהוי: 514333962

איטיס בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 227938 מספר סימן

Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 79931/05/2010



Meat, fish, poultry and game; meat extracts, edible 
oils and fats; all kosher; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; שמני ושומני מאכל;
כולם כשרים; כולם נכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tiferet Shulchan Aruch Ltd. שם: תפארת שולחן ערוך בע"מ

Address: 103 Hahashmonaim Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב החשמונאים 103  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512865130מספר זיהוי: 512865130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nov & Co., Adv.

Address: 65 Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Toyota 
Tower, Israel

שם: נוב ושות', עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, מגדלי טויטה, קומה 9,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תפארת and שולחן ערוך, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תפארת ו-
שולחן ערוך, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 227988 מספר סימן

Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 80031/05/2010



Wines, included in class 33 יינות, הנכללים בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד.2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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

אודיוינו
ODIVINO

Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228021 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 80131/05/2010



Mineral water, aerated mineral water, included in 
Class 32

מים מינרליים, מים מינרליים מוגזים, הנכללים בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד.2, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

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

אודיוינו
ODIVINO

Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228022 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 80231/05/2010



Wafers; included in Class 30 אפיפיות; הנכללות בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

בפלות

Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228776 מספר סימן

י"ח סיון תש"ע - 80331/05/2010



Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy Marketing Sp. z o. o.

Address: Niegolewskiego 17,  Warsaw, 01570, Poland

Identification No.: 800983

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 229577 מספר סימן

Application Date 05/05/2010 תאריך הגשה

י"ח סיון תש"ע - 80431/05/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 10/2009

211236

198194 198195 198196 199148 199152 204478 204700 205422 
205557 206326 206460 206547 206759 206830 206831 207526 
207714 207715 207892 207985 207987 207988 208063 208376 
208377 208378 208728 208869 209046 209047 209385 209386 
209446 209611 209612 209646 209647 209648 209649 209650 
209651 209652 209653 209654 209655 209656 209657 209658 
209659 209660 209661 209662 209663 209664 209665 209666 
210126 210247 210308 210309 210310 210311 210336 210590 
210616 210694 210696 210750 210764 210791 210807 210809 
210832 210860 211351 211371 211402 211403 211404 211427 
211480 211482 211484 211487 211490 211491 211492 211494 
211495 211497 211499 211500 211517 211612 211613 211614 
211615 211660 211661 211718 211856 211857 211858 211859 
211880 211881 211882 211883 211884 211896 211897 211915 
211916 211917 211918 211919 211929 211930 211947 211951 
211959 211960 211961 211962 211963 211964 211975 211976 
211977 211978 211979 211980 211983 211984 211985 212019 
212082 212083 212084 212085 212102 212103 212104 212105 
212106 212107 212108 212137 212138 212139 212143 212154 
212181 212183 212184 212196 212213 212217 212238 212279 
212283 212319 212326 212327 212362 212363 212369 212377 
212378 212387 212388 212389 212392 212393 212394 212400 
212406 212464 212485 212562 212563 212580 212616 212648 
212650 212652 212654 212656 212658 212675 212691 212744 
212748 212776 212777 212799 212803 212805 212806 212807 
212808 212809 212810 212811 212812 212813 212814 212815 
212836 212855 212857 212906 212907 212914 212915 212916 
212917 212918 212920 212985 213009 213041 213043 213058 
213060 213079 213108 213109 213156 213157 213160 213203 
213204 213205 213206 213207 213208 213233 213236 213267 
213277 213278 213282 213294 213328 213336 213337 213340 
213341 213343 213347 213349 213371 213373 213374 213375 
213394 213395 213439 213468 213473 213474 213475 213526 
213529 213530 213579 213638 213644 213659 213693 213694 
213698 213701 213702 213703 213704 213705 213706 213716 
213718 213722 213728 213730 213733 213736 213737 213747 
213770 213794 213827 213838 213869 213870 213872 213873 
213879 213920 213930 213992 213993 213994 213995 213997 
214009 214010 214011 214013 214014 214060 214071 214135 
214154 214160 214161 214173 214200 214206 214210 214242 
214258 214259 214260 214276 214350 214351 214352 214353 
214370 214395 214511 214563 214565 214566 214584 214608

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2008

196741

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2009

210812

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י"ח סיון תש"ע - 80531/05/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 01/2010

214609 214612 214613 214614 214615 214616 214617 214618 
214619 214650 214657 214669 214676 214677 214678 214688 
214692 214695 214697 214699 214707 214711 214712 214713 
214714 214715 214716 214719 214735 214736 214737 214768 
214774 214785 214790 214791 214792 214793 214812 214813 
214814 214815 214816 214819 214827 214829 214832 214838 
214839 214840 214841 214843 214844 214846 214849 214850 
214863 214865 214869 214870 214873 214875 214877 214878 
214879 214880 214885 214886 214909 214915 214916 214917 
214918 214919 214922 214924 214925 214926 214927 214928 
214929 214935 214937 214938 214977 214983 214984 214985 
214997 214998 215000 215001 215002 215004 215005 215006 
215007 215030 215044 215045 215051 215052 215053 215056 
215057 215058 215059 215060 215083 215085 215086 215088 
215090 215091 215094 215096 215097 215100 215102 215104 
215118 215132 215133 215138 215183 215192 215199 215202 
215203 215204 215211 215215 215216 215222 215224 215225 
215226 215228 215233 215238 215239 215241 215242 215243 
215244 215245 215246 215247 215254 215255 215256 215257 
215265 215273 215274 215275 215276 215277 215278 215279 
215280 215281 215282 215284 215285 215287 215288 215289 
215290 215291 215292 215294 215298 215299 215300 215301 
215302 215303 215308 215313 215314 215329 215337 215339 
215346 215351 215352 215353 215376 215377 215378 215379 
215380 215381 215396 215397 215398 215399 215400 215402 
215403 215407 215414 215417 215418 215421 215424 215425 
215426 215430 215433 215434 215438 215441 215447 215448 
215449 215460 215465 215468 215469 215470 215472 215473 
215474 215475 215476 215477 215480 215481 215489 215505 
215511 215523 215524 215525 215526 215527 215530 215533 
215534 215535 215536 215537 215582 215583 215584 215585 
215586 215587 215589 215601 215602 215604 215607 215618 
215621 215622 215623 215624 215638 215640 215641 215643 
215647 215648 215649 215651 215668 215695 215696 216189 
216191 219679 221996 222381 222407 222555 223145 223660 
224401 224402 224414 224897 224898 225611 226076 226097

י"ח סיון תש"ע - 80631/05/2010



207736 207737

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Magontec Xian Co. Ltd.

Xian, China

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

210158

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

KENNEDY ELECTRICAL AND ASSETS LTD.

קנדי חשמל ונכסים בע"מ

ראשון לציון, ישראל

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

46101 46102 46103 83523

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

Burger Sohne Trading AG

Burg, Switzerland

P.O.B. 20651 ,   Tel Aviv

208981

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Fujitsu Siemens Computers GmbH

Munchen, Germany

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

י"ח סיון תש"ע - 80731/05/2010



208981

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Sun Microsystems, Inc.

Santa Clara, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

י"ח סיון תש"ע - 80831/05/2010



111561 111562 111563 111564 111565 111566 111567 111568 111569 111572 111573 
111574 111575 145531 145532 145533 145534 145535 145537

חזקיה-חכמון, עו"ד

מרכז עזריאלי המגדל המשולש ,   תל אביב

Heskia-Hacmun, Advs.

The Smiley Company SPRL

Bruxelles, Belgium

Azrieli Center The Triangular Tower , Tel Aviv

106037 203885

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Mitac International Corp.

Hsinchu Hsien, Taiwan

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

127073

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Nikko Cordial Shoken Kabushiki Kaisha (Nikko Cordial 
Securities Inc.)

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

121939

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Vania Expansion S.N.C.

Courbevoie, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"ח סיון תש"ע - 80931/05/2010



160873

גולדבלט גינדס יריב, עו"ד

רח' מנחם בגין 7   ,   רמת גן

Goldblatt Gindes Yariv, Advs.

Marina Mushrooms Galil Ltd.

מרינה פרטריות הגליל בע"מ

חוסאן, ישראל

Menachem Begin St. , Ramat Gan 7

158701

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Belle Mud & Salt Ltd.

בל בוץ ומלח בע"מ

ערד, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya
Pituach

16272

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Murray & Pool Enterprises Ltd.

Gibraltar, United Kingdom

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

129184

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha

Shizuoka-Ken, Japan

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

י"ח סיון תש"ע - 81031/05/2010



173938

שטרית יוסי, עו"ד

רח' אחד העם 28   ,   תל אביב

Shitrit Yossi, Adv.

Eliyahu Electrical Marketing Ltd.

אליהו שיווק חשמל בע"מ

ראשון לציון, ישראל

Achad Haam St. , Tel Aviv 28

175070

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Evonik Degussa GmbH

Essen, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

174343

שמעון לביא

רחוב הרצוג 21   ,   ירושלים

Simon Lavie

Bodega Cruz de Piedra S.A.

Maipu, Mendoza, Argentina

Herzog Street , Jerusalem 21

185214 185215 185216

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Oerlikon Leybold Vacuum GmbH

Koeln, Germany

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

י"ח סיון תש"ע - 81131/05/2010



20022

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Enthone Inc. ; (Delaware Corporation)

West Haven, Connecticut, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

190592 190593 190594 201110 201111 201112

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kor Cayman Limited

Abu Dhabi, United Arab Emirates

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

18692 23266 23267

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Polyester High Performance GmbH

Obernburg, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

186239 186240 186241 186242

טיטונוביץ ושות', עו"ד

מגדל משה אביב (קומה 42) דרך ז'בוטינסקי 7 ,
רמת גן

Tytunovich & Co., Adv.

Fish & Richardson P.C.

Boston, MA, U.S.A.

Moshe Aviv Tower (42nd Floor) 7 Jabotinsky
Road , Ramat Gan

י"ח סיון תש"ע - 81231/05/2010



212159

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Novartis AG

Basel, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

212052 212053 212054 212055 212056

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

H.C. Starck Clevios GmbH

Goslar, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

206274 206275 206276 206277 206278 206279 206280 206281 206282 209118 209119 
209120 209121 209122 209123 209124 209125 209126 209127

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Thomson Reuters Global Resources ; (Irish unlimited 
company)

6340 Baar, Switzerland

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

203554

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Symine Salimpour

Paris, France

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

י"ח סיון תש"ע - 81331/05/2010



34852

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

FLUKE CORPORATION ; (Washington Corporation)

Everett Washington, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

22592

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Illinois Tool Works Inc. ; (Delaware Corporation)

Glenview, Illinois, U.S.A.

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11
Hamenofim St. , Herzelia

218822

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Zeemote LLC ; (California Limited Liability Company)

San Francisco, CA, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

215372

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

HI-TEK OFFICE S.R.L.

55100 Antraccoli - Lucca, Italy

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky
Street , Ramat Gan

י"ח סיון תש"ע - 81431/05/2010



37528 37845 82222

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Biofarma

Neuilly-Sur-Seine, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

41355 41356

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Saint-Gobain Sekurit France

F-60150 Thourotte, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

40947 177358

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Belden Inc. ; (Delaware Corporation)

St. Louis, Missouri, U.S.A.

Weizman Street , Tel Aviv 4

45911 127974 127975

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The Hain Celestial Group, Inc. ; (Delaware Corporation)

Melville, New York, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ח סיון תש"ע - 81531/05/2010



81103

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Cerce Capital, LLC ; (Rhode Island Limited Liability 
Company)

Providence, Rhode Island, U.S.A.

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

71834

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Volac International Limited

Royston, Hertfordshire, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

74716

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

QUIKSILVER AMERICAS, INC. ; (California 
Corporation)

Huntington Beach, CA, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

72055

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Channellock, Inc. ; (Delaware Corporation)

Wilmington, Delaware, U.S.A.

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv
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94216

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Alcon, Inc.

CH-6331 Hunenberg, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

82802 108140 112326 180364

יוסי סיוון, עו"ד

המגדל העגול קומה 25 , מרכז עזריאלי 1  תל אביב

Yossi Sivan, Adv.

Lifestyle Equities C.V.

1097 GB Amsterdam, Netherlands

Tel Aviv ,

99744 102671

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Paco Rabanne ; (Societe par actions simplifiee)

Neuilly sur Seine, France

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

96221

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Iiyama Benelux B.V.

Oude Meer, Netherlands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

133959 133960 149233

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GD MIDEA HOLDING CO., LTD.

112933

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Nutro Company ; (California Corporation)

112665

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FONT DEL REGAS, S.L.

147090 194256 194257 194258 194259 194260 194261 194262 
194263 205880

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

גולדמיינד מדיה בע"מ

Goldmind Media Ltd.
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21943 21944 37014 56857 118966 216492

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Samsonite IP Holdings S.a.r.l.

205734 205735 205736 205737 205738 205739 205740 206548 
206549 206550 206551 206552 206553 206554

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BabyBjorn AB

174579

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

IXYS Corporation ; (Delaware Corporation)

160885 189901 189902 191115 208303 209230

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

HTC CORPORATION

160398

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NOW Health Group, Inc. ; (Illinois Corporation)
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72628

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Nalco Company ; (Delaware Corporation)

79862 79863

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Cycling Sports Group, Inc. ; (Delaware Corporation)

96221

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Iiyama Benelux B.V.

95200

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BULTHAUP GmbH & Co. KG

91699 91701 91702

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Boc Group Limited
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שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

224402

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Nachshonim , 73190 , Israelנחשונים , 73190 , ישראל

205734 205735 205736 205737 205738 205739 205740 206548 206549 206550 206551 
206552 206553 206554

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

P.O.B. Box 913 Solna , 17009 , Sweden

104554 155249 155250 155251 155252 175854 228537 228538 228539 228540 228541 
228542

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

191 Spring St.  Lexington, Massachusetts , 
02421-8045 , U.S.A.

151203

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

100 West 33 rd St. Suite 1012    New York, 
NY , 10001 , U.S.A.

175070

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rellinghauser Strasse 1-11  Essen , 45128 , 
Germany
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חידושים
RENEWALS

2856 9071 9072 9073 9093 9174 19330 19616 19705 19782 19796 19874 19926 
19927 19928 19978 19980 19987 20024 20053 40422 40706 40717 40785 40791 
40808 40823 40826 40835 40951 40955 40987 41010 41018 41019 41033 41042 
41043 41044 41045 41046 41047 41048 41049 41050 41051 41063 41064 41065 
41066 41067 41068 41071 41074 41116 70908 71800 71801 72350 72352 72364 
72365 72366 72372 72418 72449 72469 72488 72609 72612 72691 72710 72750 
72754 72769 72770 72800 72801 72879 72941 72947 73069 73070 73078 73080 

73113 73114 73156 73266 73267 73279 73280 73382 73418 73483 137879 
138188 138946 139125 139126 139127

227339 227342 227343

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

St, Peter-Strasse 25  4021 Linz , Austria

23710 23711

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10 Priestley Road, Surrey Research Park  
The Priestley Centre , GU2 7XY , Guildford, 
Surrey , United Kingdom

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2889 2890 8961 9033 9034 19719 19720 19725 19729 19738 19741 19742 19745 
19759 19761 19772 19773 19779 40641 40652 40653 40654 40655 40656 40657 
40658 40659 40660 40664 40666 40667 40669 40678 40680 40681 40682 40683 
40684 40685 40686 40697 40698 40699 40700 40701 40703 40704 40705 40713 
40714 40716 40717 40727 40728 40748 40763 40764 40765 40766 40768 40769 
40777 72361 72363 72373 72400 72401 72402 72403 72405 72407 72410 72423 
72424 72428 72431 72435 72440 72441 72442 72443 72444 72450 72451 72452 
72453 72454 72455 72456 72457 72458 72459 72460 72484 72485 72486 72487 
72495 72498 72525 72526 72527 72529 72539 72549 72550 72571 72572 72575 
72578 72579 72580 72581 72582 72583 72585 72586 72588 72589 72598 72599 

72600 72601 72606 72608 72610 72615 72616 72617 137305 137306 137639
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2673 8375 8376 8393 19089 19090 19091 19092 19098 19099 19121 19139 19150 
19151 39920 39925 39933 39936 39942 39952 39955 39959 39998 39999 40000 
40006 40007 40008 40015 40041 40042 40043 70787 70806 70807 70810 70812 
70813 70814 70815 70832 70833 70841 70842 70849 70851 70855 70856 70858 
70864 70871 70872 70873 70874 70875 70876 70877 70882 70892 70894 70895 
70898 70899 70902 70903 70904 70909 70910 70911 70912 70913 70914 70923 
70925 70926 70927 70928 70934 70935 70939 70940 70941 70942 70943 70944 
70966 70967 70968 70972 70973 70983 70987 70989 70990 70997 70998 132549 

132607 160389

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

210337 210338 210339 210340

Palmerston Limited

211568

.Easy Nite S.r.l

87660

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

166907

Unilever PLC

186095

ליאב גפן

Liav Geffen

208257

.Botulinum Toxin Research Associates, Inc
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רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

75661 75662 93834 93835 93836 93839 94277 94278 94279 94280 94281 94282 
94283 104920 104921 104922 104923 104924 104925 115316 115317 115318 

115319 115320 135889 136381 144159 144160 144161 146532 152402 159849 
159850 159851 162217 163622 163623 163624 166934 166935 174030 174031 

174032 174033 213630 213631 227031

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

201374 208310 213810 216277 216278

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 10 סוג: 10

Products associated with the teething of 
children, namely teething rings and pacifiers 
for babies, and tethers for safely attaching 
teething rings and pacifieres to a child's wrist 
or clothing; all included in class 10.

מוצרים הקשורים לצמיחת שינים בילדים, שהם טבעות
לצמיחת שינים ומוצצים לתינוקות ורצועות לשם חיבור
בטיחותי בין טבעות לצמיחת שינים ומוצצים לבין פרק
כף היד של ילדים או ללבוש ילדים; הנכללים כולם בסוג

.10

213349

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

72992 72993 72994 72995 72996

SMARTTABS

198749

54417 54418 54419 54420 54421
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