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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא

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

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

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

לפקודת סימני המסחר24על פי סעיףת התנגדותהודע

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

.לתקנות סימני המסחר36הקבועה בתקנה 

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

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
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules.

CORRIGENDA–תיקוני טעויות

.5/2010פורסמו להתנגדות בטעות ביומן– 219818, 219817תיקים
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
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Anchors (clock and watch-making), atomic clocks, 
barrels (clock and watch-making), boxes of precious 
metal for needles, bracelets (jewellery), brooches 
(jewellery), buckles of precious metal, cases for clock 
and watch-making, cases for watches (presentation), 
chains (jewellery), charms (jewellery), chronographs 
(watches), chronometers, chronometrical 
instruments, clock cases, clock hands (clock and 
watch-making), clocks, electric clocks and watches, 
control clocks (master clocks), cuff links, dials (clock 
and watch-making), diamonds, earrings, jewel cases 
of precious metal, jewellery, medallions (jewellery), 
movements for clocks and watches, necklaces 
(jewellery), needle cases of precious metal, needles 
of precious metal, ornamental pins, ornaments 
(jewellery), pearls (jewellery), pendulums (clock and 
watch-making), pins (jewellery), precious stones, 
rings (jewellery), semi-precious stones, silver 
ornaments, sundials, threads of precious metal 
(jewellery), time clocks (master clocks), trinkets 
(jewellery), watch bands, watch cases, watch chains, 
watch glasses, watch springs, watches, wire of 
precious metal (jewellery), wrist watches, all included 
in class 14.

עוגנים (ליצירת שעונים ושעוני יד), שעונים אטומיים,
חביות/מכלים גלילים (ליצירת שעונים ושעוני יד),  קופסאות
ממתכת יקרה למחטים, צמידים (תכשיטים), סיכות נוי

(תכשיטים, אבזמים ממתכת יקרה, תיבות לעשיית שעונים
ושעוני יד, תיבות לשעוני יד (לתצוגה), שרשרות (תכשיטים),
קמיעים (תכשיטים), כרונוגרפים (שעוני יד), כרונמטרים,

מכשירים למדידת זמן, תיבות לשעונים, ידיות לשעונים (לעשיית
שעונים ושעוני יד), שעונים, שעונים, שעונים ושעוני יד
חשמליים, שעוני בקרה (שעוני מאסטר), חפתים, חוגות

(לעשיית שעונים ושעוני יד), יהלומים, עגילים, תיבות תכשיטים
ממתכת יקרה, תכשיטים, תליונים (תכשיטים, מנגנוני תנועה
עבור שעונים ושעוני יד, מחרוזות ותכשיטים), תיבת מחטים
ממתכת יקרה, מחטים ממתכת יקרה, סיכות נוי, קישוטים
(תכשיטים), פנינים (תכשיטים), מטולטלת (עשיית שעונים

ושעוני יד), סיכות (תכשיטים) אבנים יקרות, טבעות (תכשיטים),
אבנים יקרות למחצה, קישוטים מכסף, שעוני שמש, חוטים
ממתכת יקרה (תכשיטים), שעוני זמן (שעוני מאסטר),
תכשיטים זולים (תכשיטים), רצועות לשעוני יד, תיבות/

נרתיקים לשעוני יד, שרשרות לשעוני יד, זכוכיות לשעוני יד,
קפיצים לשעוני יד, שעוני יד, חוט תיל ממתכת יקרה

(תכשיטים), שעוני יד, הכל כלול בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROLEX SA

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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: 14 סוג: 14

Switzerland , 17/02/2005 שוויץ , 17/02/2005

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

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

Application Date 31/07/2005 תאריך הגשה

ROLEX PRINCE

Trade Mark No. 182596 מספר סימן

TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES
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Clothing, men's and women's designer shoes, 
headgear, excluding sandals; all in class 25.

ביגוד, נעלי מעצבים לגברים ונשים, כיסויי ראש, לא כולל
סנדלים; הכל בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dune Holdings Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 64803

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

DUNE

Application Date 06/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197661 מספר סימן
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Magazines, periodicals, newspapers, books, 
calendars, printed matter; all included in Class 16.

מגזינים, כתבי-עת, עיתונים, ספרים, לוחות שנה, דברי דפוס;
הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: N.A.I. NACHRICHTEN AUS ISRAEL LTD. שם: נ.א.י. נאכריכטן אוס ישראל בע"מ

Address: 1 Shmuel HaNagid Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רח' שמואל הנגיד 1  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 66061מספר זיהוי: 66061

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ISRAEL TODAY

Application Date 19/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202386 מספר סימן
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Provision of news and information, publication of 
magazines and texts, information provided on-line 
from a computer database or the internet; all included 
in 41.

אספקת חדשות ומידע, פרסום מגזינים וטקסטים, מידע
המסופק באופן מקוון ממאגר ממוחשב או מהאינטרנט;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: N.A.I. NACHRICHTEN AUS ISRAEL LTD. שם: נ.א.י. נאכריכטן אוס ישראל בע"מ

Address: 1 Shmuel HaNagid Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רח' שמואל הנגיד 1  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 66061מספר זיהוי: 66061

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ISRAEL TODAY

Application Date 19/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202387 מספר סימן
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Dental implants, abutments, copings, coupling 
screws, abutment screws, abutment placement jigs, 
accessories (not included in other classes) for all the 
aforementioned goods and instruments for implanting 
the aforementioned goods; included in class 10.

השתלות דנטליות, מאחז לשתלים דנטלים, חלקי חיבור בין
מאחז לכתר, ברגים מזווגים, ברגים למאחזים לשתלים דנטלים,

מקבעים להנחת מאחזים לשתלים דנטלים, אביזרים (לא
כלולים בסוגים אחרים) לכל הטובין הנ"ל ומכשירים להשתלת

הטובין הנ"ל; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Dated 26/06/2006 (Section 16) מיום 26/06/2006 (סעיף 16)

U.S.A. No. 78917017 ארה"ב מספר: 78917017

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Zimmer Dental Inc.

Address: 1900 Aston Avenue  , Carlsbad, California, 
92008, U.S.A.

Identification No.: 60242

(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

ONE ABUTMENT-ONE TIME

Trade Mark No. 202388 מספר סימן

Application Date 19/07/2007 תאריך הגשה
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עסקי מזון ומסעדות, שירותים לאספקת מזון ומשקה; הנכללים
בסוג 43.

סוג: 43

סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pini Levy שם: פיני לוי

Address: 33 Habosem St. Ein Hemed, Mevaseret Zion, 
Israel

כתובת : רחוב הבושם 33 עין חמד, מבשרת ציון, ישראל

Identification No.: 00968404מספר זיהוי: 00968404

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Kedmi & Co.

Address: Migdal Ha'ir, 18 Floor 34 Ben Yehuda Street, 
Jerusalem, 91020, Israel

שם: איתן קדמי,עו"ד

כתובת : מגדל העיר, קומה 18 רחוב בן יהודה 34, ירושלים,
91020, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מסעדת שף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 202954 מספר סימן

Application Date 06/08/2007 תאריך הגשה
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Vacuum apparatus and vacuum machines; vacuum 
pumps; oil sealed pumps; rotary vane pumps; oil 
sealed rotary pumps; oil sealed piston pumps; 
booster pumps; scroll pumps; dry pumps; dry 
vacuum pumps; liquid ring vacuum pumps; industrial 
dry pumps; diaphragm pumps; jet pumps; 
turbomolecular pumps; compound molecular pumps; 
regenerative pumps; vapour pumps; diffusion pumps; 
chemical pumps; chemical dry pumps; chemical dry 
vacuum pumps; chemical pumping systems; vacuum 
shelf dryers; steam ejector vacuum machines and 
equipment; exhaust gas management apparatus and 
equipment; apparatus for controlling the temperature 
of exhaust gas pipes; pump controllers; valves; valve 
controllers; chemical blending apparatus and delivery 
system and point of use chemical blending apparatus 
and delivery system; apparatus and system for 
blending and distribution of chemical mechanical 
polishing slurries; on line particle size analytical 
device for use in chemical mechanical polishing 
system; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
all included in class 7.

מתקן ליצירת ואקום ומכונות ליצירת ואקום; משאבות ואקום;
משאבות אטומות לשמן; משאבות שבשבת סיבוביות; משאבות

סיבוביות אטומות לשמן; משאבות בוכנה אטומות לשמן;
משאבות הגברה; משאבות גלילה; משאבות יבשות; משאבות
ואקום יבשות; משאבות ואקום טבעתיות נוזליות; משאבות

יבשות תעשייתיות;  משאבות צמצם; משאבות סילון; משאבות
טורבו מולקולאריות; משאבות מולקולאריות מורכבות; משאבות

התחדשות; משאבות קיטור; משאבות דיפוזיה; משאבות
כימיות; משאבות כימיות יבשות; משאבות ואקום כימיות יבשות;
מערכות שאיבה כימיות; מייבשי ואקום מדפיים; ציוד ומכונות
ליצירת ואקום הפולטים אדים; מתקן וציוד לניהול גזי פליטה;
מתקן לשליטה בטמפרטורה של צינורות גזי פליטה; בקרי
משאבות; שסתומים; בקרי שסתומים; מתקן ערבוב כימי

ומערכת משלוח ונקודת שימוש במתקן ערבוב כימי ובמערכת
משלוח; מתקן ומערכת לערבוב ולהפצת תרחיפי ליטוש כימיים

מכאניים; מתקן מקוון לניתוח חלקיקים המיועד לשימוש
במערכת ליטוש כימית מכאנית; חלקים ואביזרים לכל הטובין

שתוארו לעיל; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Dated 27/04/2007 (Section 16) מיום 27/04/2007 (סעיף 16)

United Kingdom No. 2453957 ממלכה מאוחדת מספר: 2453957

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Class: 7 סוג: 7

United Kingdom , 27/04/2007 ממלכה מאוחדת , 27/04/2007

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EDWARDS

Trade Mark No. 204920 מספר סימן

Application Date 23/10/2007 תאריך הגשה
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Owners

Name: Edwards Limited

Address: Manor Royal  , Crawley, West Susex, RH10 
9LW, United Kingdom

Identification No.: 66789

(England and Wales Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

Address: 1 Mercaz Azrieli  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

י"ח תמוז תש"ע - 1130/06/2010



Repair and maintenance of semiconductor 
processing equipment, exhaust gas management 
systems, chemical distribution systems, water 
treatment systems, heat exchangers, chillers, 
vacuum apparatus and vacuum pumps and parts and 
fittings therefore; refurbishment of semiconductor 
processing equipment; all included in class 37.

תיקון ותחזוקה של ציוד עיבוד מוליכים למחצה, מערכות לניהול
גזי פליטה, מערכות הפצה כימיות, מערכות לטיפול במים,
חלפני חום, מצננים, מתקן ואקום ומשאבות ואקום וחלקים
ואביזרים לשם כך; חידוש של ציוד עיבוד מוליכים למחצה;

הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Dated 27/04/2007 (Section 16) מיום 27/04/2007 (סעיף 16)

United Kingdom No. 2453957 ממלכה מאוחדת מספר: 2453957

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Class: 37 סוג: 37

United Kingdom , 27/04/2007 ממלכה מאוחדת , 27/04/2007

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

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

Owners

Name: Edwards Limited

Address: Manor Royal  , Crawley, West Susex, RH10 
9LW, United Kingdom

Identification No.: 66789

(England and Wales Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

Address: 1 Mercaz Azrieli  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EDWARDS

Trade Mark No. 204924 מספר סימן

Application Date 23/10/2007 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 1230/06/2010



Class: 7 סוג: 7

United Kingdom , 27/04/2007 ממלכה מאוחדת , 27/04/2007

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

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

Vacuum apparatus and vacuum machines; vacuum 
pumps; oil sealed pumps; rotary vane pumps; oil 
sealed rotary pumps; oil sealed piston pumps; 
booster pumps; scroll pumps; dry pumps; dry 
vacuum pumps; liquid ring vacuum pumps; industrial 
dry pumps; diaphragm pumps; jet pumps; 
turbomolecular pumps; compound molecular pumps; 
regenerative pumps; vapour pumps; diffusion pumps; 
chemical pumps; chemical dry pumps; chemical dry 
vacuum pumps; chemical pumping systems; vacuum 
shelf dryers; steam ejector vacuum machines and 
equipment; exhaust gas management apparatus and 
equipment; apparatus for controlling the temperature 
of exhaust gas pipes; pump controllers; valves; valve 
controllers; chemical blending apparatus and delivery 
system and point of use chemical blending apparatus 
and delivery system; apparatus and system for 
blending and distribution of chemical mechanical 
polishing slurries; on line particle size analytical 
device for use in chemical mechanical polishing 
system; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
all included in class 7.

מתקן ליצירת ואקום ומכונות ליצירת ואקום; משאבות ואקום;
משאבות אטומות לשמן; משאבות שבשבת סיבוביות; משאבות

סיבוביות אטומות לשמן; משאבות בוכנה אטומות לשמן;
משאבות הגברה; משאבות גלילה; משאבות יבשות; משאבות
ואקום יבשות; משאבות ואקום טבעתיות נוזליות; משאבות

יבשות תעשייתיות;  משאבות צמצם; משאבות סילון; משאבות
טורבו מולקולאריות; משאבות מולקולאריות מורכבות; משאבות

התחדשות; משאבות קיטור; משאבות דיפוזיה; משאבות
כימיות; משאבות כימיות יבשות; משאבות ואקום כימיות יבשות;
מערכות שאיבה כימיות; מייבשי ואקום מדפיים; ציוד ומכונות
ליצירת ואקום הפולטים אדים; מתקן וציוד לניהול גזי פליטה;
מתקן לשליטה בטמפרטורה של צינורות גזי פליטה; בקרי
משאבות; שסתומים; בקרי שסתומים; מתקן ערבוב כימי

ומערכת משלוח ונקודת שימוש במתקן ערבוב כימי ובמערכת
משלוח; מתקן ומערכת לערבוב ולהפצת תרחיפי ליטוש כימיים

מכאניים; מתקן מקוון לניתוח חלקיקים המיועד לשימוש
במערכת ליטוש כימית מכאנית; חלקים ואביזרים לכל הטובין

שתוארו לעיל; 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

Dated 27/04/2007 (Section 16) מיום 27/04/2007 (סעיף 16)

United Kingdom No. 2453946 ממלכה מאוחדת מספר: 2453946

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Trade Mark No. 204934 מספר סימן

Application Date 23/10/2007 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 1330/06/2010



Owners

Name: Edwards Limited

Address: Manor Royal  , Crawley, West Susex, RH10 
9LW, United Kingdom

Identification No.: 66789

(England and Wales Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

Address: 1 Mercaz Azrieli  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

י"ח תמוז תש"ע - 1430/06/2010



Class: 37 סוג: 37

United Kingdom , 27/04/2007 ממלכה מאוחדת , 27/04/2007

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

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

Repair and maintenance of semiconductor 
processing equipment, exhaust gas management 
systems, chemical distribution systems, water 
treatment systems, heat exchangers, chillers, 
vacuum apparatus and vacuum pumps and parts and 
fittings therefore; refurbishment of semiconductor 
processing equipment; all included in class 37.

תיקון ותחזוקה של ציוד עיבוד מוליכים למחצה, מערכות לניהול
גזי פליטה, מערכות הפצה כימיות, מערכות לטיפול במים,
חלפני חום, מצננים, מתקן ואקום ומשאבות ואקום וחלקים
ואביזרים לשם כך; חידוש של ציוד עיבוד מוליכים למחצה;

הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Edwards Limited

Address: Manor Royal  , Crawley, West Susex, RH10 
9LW, United Kingdom

Identification No.: 66789

(England and Wales Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

Address: 1 Mercaz Azrieli  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Dated 27/04/2007 (Section 16) מיום 27/04/2007 (סעיף 16)

United Kingdom No. 2453946 ממלכה מאוחדת מספר: 2453946

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Trade Mark No. 204937 מספר סימן

Application Date 23/10/2007 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 1530/06/2010



Data collection and transmission services; all 
included in class 38.

שירותי איסוף ושידור מידע; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fiat Auto S.p.A.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 5055

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

ECODRIVE

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208786 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 1630/06/2010



Class: 38 סוג: 38

Italy , 25/02/2008 איטליה , 25/02/2008

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)

Data collection and transmission services; all 
included in class 38.

שירותי איסוף ושידור מידע; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fiat S.p.A.

Address: Torino, Italy

Identification No.: 1760

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 210180 מספר סימן

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 1730/06/2010



Printed instructional, educational, and teaching 
materials, namely, books and lesson plans for 
educationally underserved students and school 
teachers in the upper elementary and middle school 
levels, all of the above provided and used within the 
public school system on a non-profit basis, all 
included in class 16.

חומרים הדרכתיים מודפסים, חינוכיים, והוראתיים, בעיקר
ספרים ומערכי שיעור לתלמידים לא זכאים חינוכית  ומורי בית
ספר ברמות היסודי העליון וחטיבת הביניים, כל האמור לעיל
מסופק ומשומש עם מערכת הבית ספר הציבורי על בסיס ללא

רווח, הכל כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kipp Foundation

Address: San Francisco, California, U.S.A.

Identification No.: 68252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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 KNOWLEDGE, 
PROGRAM separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
KNOWLEDGE, PROGRAM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KNOWLEDGE IS POWER PROGRAM

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210539 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 1830/06/2010



Arranging and conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of education 
and life development of educationally underserved 
students in the upper elementary and middle school 
levels within the public school system, and 
distributing course materials in connection therewith; 
training educational leaders to operate and teach in 
public schools serving educationally underserved 
students in the upper elementary and middle school 
levels; developing educational materials and 
curriculum in the field of upper elementary and 
middle school education for educationally 
underserved students within the public school 
system; analyzing educational tests scores and data 
of educationally underserved students within the 
public school system; providing courses of instruction 
for educationally underserved students at the upper 
elementary and middle school levels within the public 
school system, and distributing course materials in 
connection therewith; all of the above provided on a 
non-profit basis, Educational counseling, counseling 
on the selection of schools, providing information 
about schools, and offering guidance about the high 
school and college application and matriculation 
process for educationally underserved students in the 
upper elementary and middle school levels within the 
public school system, all of the above provided on a 
non-profit basis, all included in class 41.

ארגון ועריכת כיתות, סמינרים, ועידות, וסדנאות בתחום של
חינוך ופיתוח חיים של תלמידים לא זכאים חינוכית ברמות

היסודי העליון וחטיבת הביניים במערכת בית הספר הציבורי,
והפצת חומרי קורס בקשר לכך; אימון מנהיגים חינוכיים לתפעול

ולימוד בבתי ספר ציבוריים המשרתים תלמידים לא זכאים
חינוכית ברמות היסודי העליון וחטיבת הביניים; פיתוח חומרים
חינוכיים ותוכנית לימודים בתחום של חינוך בית הספר היסודי
העליון  וחטיבת הביניים עבור תלמידים לא זכאים חינוכית
במערכת בית הספר הציבורי; ניתוח ציוני מבחנים חינוכיים
ומידע של תלמידים לא זכאים חינוכית במערכת בית הספר
הציבורי; הספקת קורסים של הדרכה לתלמידים לא זכאים
חינוכית ברמות היסודי העליון וחטיבת הביניים במערכת בית

הספר הציבורי, והפצת חומרי קורס בקשר לכך; כל האמור ייעוץ
חינוכי, ייעוץ בבחירה של בתי ספר, הספקת מידע על בתי ספר,

והצעת הכוונה על פנייה לבית הספר התיכון ולקולג' והליך
זכאות לתלמידים לא זכאים חינוכית ברמות היסודי העליון

וחטיבת הביניים עם מערכת בית ספר ציבורי, כל האמור לעיל
מסופק על בסיס ללא רווח, הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kipp Foundation

Address: San Francisco, California, U.S.A.

Identification No.: 68252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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 KNOWLEDGE, 
PROGRAM  separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
KNOWLEDGE, PROGRAM  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KNOWLEDGE IS POWER PROGRAM

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210540 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 1930/06/2010



Packaging materials for keeping products heat and 
coldness.

יריעות אריזה לשמירה על קור וחום של מוצרים.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: א.ש.ד שרמן בע"מ

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 514383413

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Bachar & Co., Adv.

Address: 17 Marmurek St  , Tel Aviv, 64254, Israel

שם: י. בכר ושות', עו"ד

כתובת : מרמורק 4-6, תל אביב, 64254, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 211836 מספר סימן

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 2030/06/2010



Pumping foam, water, water mist and/or other liquids 
rotary pumps, included in Class 7.

משאבות סיבוביות לשימוש בשאיבת קצף, מים, ערפל מים ו/או
נוזלים אחרים, הנכללות בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pentair Pump Group, Inc.

Address: Golden Valley, MN, U.S.A.

Identification No.: 68623

(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

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

EDWARDS

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212030 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 2130/06/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ilanit Schwaizer Peleg שם: אילנית שוויצר פלג

Address: 10/5 Iros Haargaman Street  , Natanya, 42490, 
Israel

כתובת : רחוב אירוס הארגמן 10/5  , נתניה, 42490, ישראל

Identification No.: 33097353מספר זיהוי: 33097353

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180,
ישראל

לולילו
Loo Li Loo

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212466 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 2230/06/2010



Brandy; all goods included in class 33. ברנדי; כל הסחורות נכללות בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZAO Odessky Konjatschnyi Zawod

Address: Odessa, Ukraine

Identification No.: 55228

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 X.O VINTAGE BRANDY 
OF UKRAINE and  8 YEARS  AGED, but in the 
combination of the mark.

.X.O רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
YEARS 8 -ו  VINTAGE BARNDY OF UKRAINE

AGED, 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. 212502 מספר סימן

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 2330/06/2010



Brandy; all goods included in class 33. ברנדי; כל הסחורות נכללות בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZAO Odessky Konjatschnyi Zawod

Address: Odessa, Ukraine

Identification No.: 55228

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 V.S.O.P  BRANDY OF 
UKRAINE and 4 YEARS AGED, but in the 
combination of the mark.

V.S.O.P רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BRANDY OF UKRAINE וYEARS AGED -4, 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. 212503 מספר סימן

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 2430/06/2010



Brandy; all goods included in class 33. ברנדי; כל הסחורות נכללות בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZAO Odessky Konjatschnyi Zawod

Address: Odessa, Ukraine

Identification No.: 55228

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 10 YEARS AGE, but in 
the combination of the mark.

YEARS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AGED 10, 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. 212504 מספר סימן

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 2530/06/2010



Brandy; all goods included in class 33. ברנדי; כל הסחורות נכללות בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZAO Odessky Konjatschnyi Zawod

Address: Odessa, Ukraine

Identification No.: 55228

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 6 YEARS AGED    
separately, but in the combination of the mark.

6YEARS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AGED 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. 212505 מספר סימן

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 2630/06/2010



Brandy; all goods included in class 33. ברנדי; כל הסחורות נכללות בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZAO Odessky Konjatschnyi Zawod

Address: Odessa, Ukraine

Identification No.: 55228

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 BRANDY OF UKRAINE, 
ORDINARY, THREE STARS and 3 YEARS AGES, 
but in the combination of the mark.

BRANDY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
OF UKRAINE, ORDINARY, THREE STARS ו3-

YEARS AGED, 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. 212699 מספר סימן

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 2730/06/2010



Brandy; all goods included in class 33. ברנדי; כל הסחורות נכללות בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZAO Odessky Konjatschnyi Zawod

Address: Odessa, Ukraine

Identification No.: 55228

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  BRANDY OF UKRAINE, 
V.S.O.P. FIVE STARS and 5 YEARS AGED, but in 
the combination of the mark.

BRANDY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
-5YEARSו OF UKRAINE, V.S.O.P. FIVE STARS

AGED, 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. 212700 מספר סימן

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 2830/06/2010



Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 31/12/2007 ארה"ב , 31/12/2007

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

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

Fund and portfolio accounting, financial account 
reconciliation and reporting of account assets and 
liabilities, and business management and 
administration services; all included in class 35.

ניהול קרנות ותיקים, התאמה חשבונאית של תיאומים של
חשבונות כספיים ודיווחים על חשבונות עבור נכסים וחבויות,
וניהול עסקים ושירותי אדמיניסטרציה; כלולים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Bank of New York Mellon Corporation

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

Identification No.: 68838

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

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

שם: אדוארד לנגר

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BANK and NEW YORK, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BANK ו
-NEW YORK, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE BANK OF NEW YORK MELLON

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212893 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 2930/06/2010



Class: 36 סוג: 36

U.S.A. , 31/12/2007 ארה"ב , 31/12/2007

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

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

Banking and financial services; investment 
management and advisory servcies; corporate trust 
services; trust and estate managements services; 
securities custody, processing, lending, clearing and 
execution services; and depositary receipts services; 
all incldued in class 36.

שירותים בנקאיים ופיננסיים, שירותי ניהול השקעות וייעוץ;
שירותי חברה לנאמנות; שירותי ניהול נכסים ונאמנות; שירותי
משמורת ביטחונות, עיבוד, הלוואה, סליקה וביצוע; וכן שירותי

תעודות סחירות; כלולים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Bank of New York Mellon Corporation

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

Identification No.: 68838

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

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

שם: אדוארד לנגר

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BANK and NEW YORK, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BANK ו
-NEW YORK, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE BANK OF NEW YORK MELLON

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212894 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 3030/06/2010



Pharmaceutical preparations, namely, medicinal 
products or medicines for human use, namely, anti-
infective  agents,  namely antibiotics, antifungals, 
antivirals, antiprotozoals; and substances for the 
treatment of the hormonal system and synthetic 
substitutes thereof, antineoplastic agents, analgesics  
and anti-inflammatories, anesthetics, antidotes, 
anticoagulants, agents for the treatment of 
cardiovascular conditions , agents for the treatment 
of the central nervous system,  agents  for the 
treatment of the gastrointestinal, genitourinary and 
musculoskeletal systems; and substances for the 
treatment of chronic renal failure, antianemics,  
vitamins, antihistamine agents, agents for the 
treatment of the autonomic nervous system, 
contraceptives, diagnostic agents, disinfectants, 
electrolytic, caloric and water balancing agents, 
agents for the treatment of the respiratory tract, 
substances for the treatment of disease conditions of 
the eye, ear and nose, oxytocins, serums, toxoids 
and vaccines, agents for the treatment of the skin 
and the mucous membrane, smooth muscle 
relaxants; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, מוצרים תרופתיים או תרופות לשימוש
על ידי בני-אדם, דהיינו, חומרים  נוגדי זיהום, היינו

אנטיביוטיקה, חומרים נוגדי פטריות, חומרים נוגדי נגיפים,
חומרים נוגדי זיהומים הנגרמים על ידי פרוטוזואה; וחומרים
לטיפול במערכת ההורמונאלית ותחליפים סינתטיים שלהם,

חומרים נוגדי גידולים, חומרים משככי כאב ונוגדי דלקות, חומרי
הרדמה, חומרים נוגדי רעל, חומרים נוגדי קרישה, חומרים
לטיפול במחלות קרדיו-וסקולריות, חומרים לטיפול  במערכת
העצבים המרכזית, חומרים לטיפול במערכת העיכול, במערכת
אברי הרבייה והשתן ובמערכת השרירים והשלד; וחומרים
לטיפול באי ספיקת כליות כרונית, חומרים נוגדי אנמיה,

ויטמינים, חומרים אנטי-היסטמינים, חומרים לטיפול במערכת
העצבים האוטונומית, אמצעי מניעה, חומרים  לאבחון, חומרי
חיטוי, חומרים לאיזון רמות אלקטרוליטים, חום ומים, חומרים
לטיפול במערכת הנשימה, חומרים לטיפול במצבים חולניים של
העיניים, האוזניים והאף, אוקסיטוצינים, נסיובים, טוקסואידים
ותרכיבי חיסונים, חומרים לטיפול בעור ובריריות, חומרים

להרפיית שרירים חלקים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Combino Pharm, S.L.

Address: Sant Joan Despi (Barcelona), Spain

Identification No.: 69081

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

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

PHARM 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. 213761 מספר סימן

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 3130/06/2010



Weighing, measuring, signalling and checking 
(supervision) apparatus and instruments, control 
apparatus, machine control mechanics, apparatus for 
recording of sound or images, data processing 
apparatus and computers; computer programs; all 
included in Class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בשקילה, במדידה, באיתות
ובבדיקה (פיקוח), התקני בקרה, מנגנוני שליטה במכונות,

התקנים להקלטת קול או חוזי; התקני עיבוד נתונים ומחשבים;
תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MULTIVAC Sepp Haggenmuller GmbH & Co. 
KG

Address: Wolfertschwenden, Germany

Identification No.: 69132

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

MULTIVAC

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213935 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 3230/06/2010



Audio and video recordings on tape, disc, records, 
DVD's, CD's, cassettes or other recording media; 
digital downloads; videograms; downloads to mobile 
devices; online discussion boards; motion picture 
films; motion picture films and videos prepared for 
broadcast on television, cable television, digital 
television,  satellite television, or the internet;  video 
games;all included in class 9.

,DVD הקלטת קול וחוזי  על טייפ, דיסק, תקליטים, תקליטורי
תקליטורי CD, קלטות או מדיית הקלטה אחרת; הורדות

דיגיטליות;  וידיוגרמים; הורדות להתקנים ניידים; לוחות דיון
מקוונים; סרטי קולנוע; סרטי קולנוע וסרטי וידאו מוכנים לשידור

בטלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, טלוויזיה דיגיטלית, טלוויזיה
בלוויין, או באינטרנט; משחקי וידיו; הכל כלול בסוג  9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: A&E TELEVISION NETWORKS, LLC

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

Identification No.: 34198

(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

The mark consists of a yellow and gold chiseled H, 
and a red double arrow to the left of the H with a red 
underline.

הסימן מורכב מהאות H בצבע צהוב זהב, מחץ כפול אדום
לשמאל האות H, ומקו תחתון אדום.

The mark is limited to the colours yellow, gold and 
red as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, זהב ואדום הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 213959 מספר סימן

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 3330/06/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 25/07/2008 ארה"ב , 25/07/2008

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)

Antibody based pharmaceutical products; 
monoclonal antibodies; vaccines; pharmaceutical 
preparations for treatment and prevention of 
Alzheimer's disease; pharmaceutical preparations for 
treatment and prevention of poisoning; 
pharmaceutical preparations for treatment and 
prevention of neurological disease; pharmaceutical 
preparations for treatment and prevention of 
infectious disease; recombinant based therapeutics; 
pharmaceutical preparations acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations for 
treatment and prevention of anthrax infection; 
pharmaceutical preparations for treatment and 
prevention of toxicity caused by cholinesterase 
inhibiting compounds; all included in class 5.

מוצרי רוקחות המבוססים על נוגדנים; נוגדנים חד-שבטיים;
חיסונים; תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של מחלת אלצהיימר;
תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הרעלה; תכשירי רוקחות
לטיפול ומניעה של מחלה נוירולוגית; תכשירי רוקחות לטיפול

ומניעה של מחלה זיהומית; תרפויטיקה המבוססת על
רקומביננטיקה; תכשירי רוקחות הפועלים על מערכת העצבים
המרכזית; תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של זיהום אנתרקס;
תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של רעילות הנגרמת על ידי
מבנים המרתיעים אנזימי קולינסטרס; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות האביק, 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. 214043 מספר סימן

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 3430/06/2010



Owners

Name: PharmAthene, Inc.

Address: Annapolis, Maryland, U.S.A.

Identification No.: 69156

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

י"ח תמוז תש"ע - 3530/06/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 25/07/2008 ארה"ב , 25/07/2008

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)

Medical and scientific research services in the field of 
infectious disease including prophylaxis, treatment 
and diagnosis; medical and scientific research 
services in the field of countermeasures for biological 
and chemical warfare agents including prophylaxis, 
treatment and diagnosis; pharmaceutical drug 
development services; pharmaceutical research 
services; professional consulting services and advice 
about biological and chemical warfare agents; 
scientific and technical consulting and research 
services relating to countermeasures for biological 
and chemical warfare agents; scientific investigations 
for medical purposes; scientific research; scientific 
research and development; all included in class 42.

שירותי מחקר רפואיים ומדעיים בתחום של מחלה זיהומית כולל
טיפול מונע, טיפול ואבחנה; שירותי מחקר רפואיים ומדעיים
בתחום של אמצעי נגד לחומרי לוחמה ביולוגית וכימית כולל

טיפול מונע, טיפול ואבחנה; שירותי פיתוח סם תרופתי; שירותי
מחקר של רוקחות; שירותי ייעוץ מקצועיים ועצה בדבר חומרי
לוחמה ביולוגית וכימית; ייעוץ מדעי וטכני ושירותי מחקר

הקשורים באמצעי נגד לחומרי לוחמה ביולוגית וכימית; חקירות
מדעיות למטרות רפואיות; מחקר מדעי; מחקר ופיתוח מדעיים;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות האביק, 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. 214044 מספר סימן

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 3630/06/2010



Owners

Name: PharmAthene, Inc.

Address: Annapolis, Maryland, U.S.A.

Identification No.: 69156

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

י"ח תמוז תש"ע - 3730/06/2010



Massage oils, organic cosmetics products, natural 
cosmetics products, permanent makeup products by 
natural materials, permanent makeup products 
organic materials, natural wax products, pedicure 
products, nail construction products, manicure 
products, makeup products by natural materials, 
make-up products by organic materials, natural body 
nurturing products, organic body nurturing products; 
all included in class 3.

שמנים לעיסויי, מוצרי קוסמטיקה אורגניות, מוצרי קוסמטיקה
טבעית, מוצרי איפור קבוע בחומרים טבעיים, מוצרי איפור קבוע
בחומרים אורגניים, מוצרי שעווה טבעית, מוצרי פדיקור, מוצרים
לבניית ציפורניים, מוצרי מניקור, מוצרי איפור בחומרים טבעיים,
מוצרי איפור בחומרים אורגניים, מוצרים טבעיים לטיפוח הגוף,

מורצים אורגניים לטיפוח הגוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orna Palencia שם: אורנה פלנסיה

Address: 14 Hameyasdim St., App. 17, Kefar Saba, Israel כתובת : רחוב המייסדים 14/17  , כפר סבא, ישראל

Identification No.: 56472673מספר זיהוי: 56472673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Moshe, Adv.

Address: 1/3 Kalisher St., Tel Aviv, 65603, Israel

שם: בן-משה, עו"ד וגישור

כתובת : רח' קלישר 1/3, תל אביב, 65603, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words העצמת היופי הטבעי
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים העצמת
היופי הטבעי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 214374 מספר סימן

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 3830/06/2010



Printed matter; decalcomanias, one way see through 
advertising graphics, stickers, posters, labels; 
leaflets; all included in class 16.

דברי דפוס; דקלקומניות, גרפיקת פרסום שקופה מצד אחד,
מדבקות, פוסטרים, תויות;  עלונים;  הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Door Media Limited

Address: Airport House, Purley Way  , Croydon, Surrey, 
CR0 0XZ, United Kingdom

Identification No.: 69275

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים DOOR ו
-MEDIA 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

DoorMedia

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214447 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 3930/06/2010



Advertising and promotion services; design and 
compilation of advertisements; market research and 
analysis thereof; public relations services; arranging 
of presentation for advertising or business purposes; 
arranging of exhibitions and trade shows for 
advertising or business purposes; provision of 
information, advice, consultancy services in respect 
of the aforesaid services; all included in class 35.

שירותי פרסום וקידום; תכנון וההדרה של פרסומות; מחקר שוק
וניתוח עבורו; שירותי יחסי ציבור; הסדרת פרזנטציה למטרות
פרסום או עסק;  הסדרת תערוכות ותצוגות מסחר למטרות
פרסום או עסק; אספקה של שירותי מידע, מיעץ, ויעוץ ביחס

לשירותים האמורים לעיל; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Door Media Limited

Address: Airport House, Purley Way  , Croydon, Surrey, 
CR0 0XZ, United Kingdom

Identification No.: 69275

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים DOOR ו
-MEDIA 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

DoorMedia

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214448 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 4030/06/2010



Sunscreen, sun block and sun tanning preparations; 
all included in class 3.

קרם שיזוף, תכשירים להגנה מפני חשיפה לשמש ושיזוף;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Peter Thomas Roth Labs, LLC

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

Identification No.: 69290

(New York limited liability corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UBER-DRY

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214507 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 4130/06/2010



Cigarettes; cigars; cigarillos; tobacco; tobacco 
products for smoking (other than for medical 
purposes); lighters; matches; smokers' requisites; all 
included in class 34.

סיגריות, סיגרים, סיגרלות (סיגר קטן), טבק, מוצרי טבק לעישון
(שלא למטרות רפואיות), מציתים, גפרורים, צרכי מעשנים;

הנכללם כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Natuzi Trading Pte Ltd.

Address: Ruby Warehouse Complex, Singapore

Identification No.: 62523

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arad, Luxenburg, Advs.

Address: 3 Azrieli Center Triangle Tower, Floor 28, Tel 
Aviv, 67023, Israel

שם: ארד, לוקסנבורג, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 3 מגדל משולש, קומה 28, תל אביב,
67023, ישראל

Trade Mark No. 214570 מספר סימן

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 4230/06/2010



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 word ACTIVE separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACTIVE LONGEVITY

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214684 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 4330/06/2010



Medical apparatus and units for dosage, measuring 
and monitoring, namely, drug delivery systems; 
medical apparatus, namely, insulin infusion pumps, 
continuous subcutaneous insulin infusion, infusion 
administration acts and parts and fittings thereof; 
medical apparatus, namely, blood glucose 
measurement devices, continuous glucose 
monitoring; all included in class 10.

התקנים רפואיים ויחידות למינון, מדידה וניטור, דהיינו מערכות
למתן תרופות; התקנים רפואיים, דהיינו משאבות לעירוי
אינסולין, עירוי אינסולין תת-עורי רציף, ערכות למתן עירוי
אינסולין וחלקים ואביזרים עבורם; התקנים רפואיים, דהיינו
מכשירים למדידת גלוקוזה בדם, ולניטור רציף של גלוקוזה;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NILIMEDIX ltd שם: נילימדיקס בע"מ

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 69351מספר זיהוי: 69351

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

נילימדיקס
NILIMEDIX

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214720 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 4430/06/2010



Beer and materials for beer making included in class 
32.

בירה וחומרים להכנת בירה הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: פמלה  נילסן

כתובת : שמעון סוויסה 99  , מבשרת ציון, ישראל

מספר זיהוי: 69463

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe S. Goldberg & Co., Advs.

Address: 32 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel

שם: משה ש. גולדברג ושות', עו"ד

כתובת : הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ישרא-אייל
ISRA-ALE

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215082 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 4530/06/2010



Business consulting included in class 35. שירותי ייעוץ עסקי הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NICE SYSTEMS LTD. שם: נייס מערכות בע"מ

Address: Raanana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 520036872מספר זיהוי: 520036872

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 SYSTEMS separately, but 
in the combination of the mark.

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, 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

NICE SYSTEMS

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215209 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 4630/06/2010



Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of nervousness, anxiety, insomnia and 
sleep disorders, all derived from plants; all not for use 
in dermatology, aesthetic dermatology, or aesthetic 
or therapeutic skin treatments; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים וחומרים לטיפול בעצבנות, חרדה, נדודי
שינה והפרעות שינה, שכולם מופקים מצמחים; הכל לא

לשימוש דרמטולוגי, דרמטולוגי אסתטי, או טיפולי עור אסתטיים
או רפואיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Laboratoires Pharmaceutiques Trenker

Address: Avenue Dolez 480  , Bruxelles, 1180, Belgium

Identification No.: 69489

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

RELAXINE

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215212 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 4730/06/2010



Marketing, advertising and sales promotion; retail 
sale services; all in the field of personal care, fashion 
and beauty and accompanying fields; all included in 
Class 35.

שיווק, פרסום וקידום מכירות; שירותי מכירה קמעונאית; כל
אלה בתחומי הטיפוח, האופנה והיופי ותחומים נלווים; 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 word BEAUTY separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEAUTY CITY

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215258 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 4830/06/2010



Organizing, producing, managing, conducting and 
hosting events, conferences, workshops, exhibitions, 
lectures, seminars, training, contests, shows, and 
parties; all in the field of personal care, fashion and 
beauty; all included in class 41.

ארגון, הפקה, ניהול, עריכה ואירוח של אירועים, כנסים,
סדנאות, תערוכות, הרצאות, סמינרים, הדרכות, תחרויות,
מופעים, ומסיבות; כל אלה בתחום הטיפוח, האפנה והיופי;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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 word BEAUTY separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEAUTY CITY

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215259 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 4930/06/2010



Marketing, advertising and sales promotion; retail 
sale services; all in the field of personal care, fashion 
and beauty and accompanying fields; all included in 
Class 35.

שיווק, פרסום וקידום מכירות; שירותי מכירה קמעונאית; כל
אלה בתחומי הטיפוח, האופנה והיופי ותחומים נלווים; 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 word BEAUTY separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215271 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 5030/06/2010



Organizing, producing, managing, conducting and 
hosting events, conferences, workshops, exhibitions, 
lectures, seminars, training, contests, shows, and 
parties; all in the field of personal care, fashion and 
beauty; all included in class 41.

ארגון, הפקה, ניהול, עריכה ואירוח של אירועים, כנסים,
סדנאות, תערוכות, הרצאות, סמינרים, הדרכות, תחרויות,
מופעים, ומסיבות; כל אלה בתחום הטיפוח,  האפנה והיופי;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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 word BEAUTY separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215272 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 5130/06/2010



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

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SILICONIX INCORPORATED

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

Identification No.: 69512

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PowerPAIR

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215309 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 5230/06/2010



Class: 30 סוג: 30

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

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)

Cocoa products; pastry and confectionery; edible 
ices; chocolate products,  puffed rice in chocolate; 
puffed wheat with honey in chocolate; confectionery, 
including in the form of gifts; cocoa, chocolate; 
nougat, marzipan, chocolate candy; all included in 
class 30.

מוצרי קקאו; מאפה וממתקים; זיגוגים אכילים; מוצרי שוקולד,
אורז תופח בשוקולד; חיטה תופחת עם דבש בשוקולד;

ממתקים, כולל בצורה של מתנות; קקאו, שוקולד; נוגט, מרציפן,
ממתקי שוקולד; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rubezahl Schokoladen GmbH

Address: Dettingen-Teck, Germany

Identification No.: 69059

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

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

הסימן מוגבל לצבעים כחול ואדום הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215405 מספר סימן

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 5330/06/2010



Advertising; business management; business 
administration; all included in Class 35.

פרסומת; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fine Creative Media, Inc.

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

Identification No.: 69529

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEDIANDER

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215410 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 5430/06/2010



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

Owners

Name: Fine Creative Media, Inc.

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

Identification No.: 69529

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEDIANDER

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215411 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 5530/06/2010



Air travel services; airline services; aircraft chartering; 
passenger transport and air cargo transport services; 
courier services; transport and delivery of goods; 
storage of goods; travel agency services; booking 
and reservation of travel services including but not 
limited to booking and reservation services for 
holidays and tours; providing information and date 
relating to the transport of goods and people; tourist 
information services; sight seeing tour and cruise 
arranging services; package holiday services; car 
hire services; bonus program for frequent air 
travellers including the supply of benefits in 
connection with transportation and travel; priority 
boarding, check-in, seating and reservation services 
and ticket upgrades; planning, booking and ticketing 
of and information about travel and transport via 
electronic contact and communication with 
customers, such services being in relation to airline 
services; all included in class 39.

שירותי תעופה אווירית; שירותי חברות תעופה; השכרת כלי
טייס; שירותי הובלת נוסעים ומטענים אוויריים; שירותי
שליחויות; תובלה ושליחת של טובין; אכסון טובין; שירותי
סוכנות נסיעות; הזמנה ורישום של שירותי נסיעות שאינם
מוגבלים לשירותי רישום והזמנה לחופשות וטיולים; אספקת

מידע ותאריכים בקשר להובלה של טובין ואנשים; שירותי מידע
לתיירים; שירותי ארגון שייט וטיולי ביקור באתרים תיירותים;
שירותי חבילות נופש; שירותי השכרת רכב; תוכנית בונוס
לנוסעים מתמידים כולל אספקת הטבות בקשר לתחבורה

וטיולים;שירותי עלייה מועדפת למטוס, צ'ק אין, הושבה והזמנות
ושידרוגי כרטיסים; תכנון, הזמנה, וכרטוס של ומידע בנוגע

לנסיעות ותובלה באמצעות קשר אלקטרוני וקשר עם לקוחות,
הקשורים לשירותי חברות תעופה; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QANTAS AIRWAYS LIMITED

Address: Mascot, New South Wales, Australia

Identification No.: 41511

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JETSTAR

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215413 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 5630/06/2010



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

SUDLER & HENNESSEY

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215435 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 5730/06/2010



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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase GLOBAL HEALTH 
COMMUNICATIONS, but in the combination of the 
mark.

GLOBAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
HEALTH COMMUNICATIONS בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SENTRIX GLOBAL HEALTH COMMUNICATIONS

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215439 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 5830/06/2010



Educational, training, and instruction services, all 
relating to the field of healthcare; all included in class 
41.

שירותים חינוכיים,  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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase GLOBAL HEALTH 
COMMUNICATIONS, but in the combination of the 
mark.

GLOBAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
HEALTH COMMUNICATIONS בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SENTRIX GLOBAL HEALTH COMMUNICATIONS

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215440 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 5930/06/2010



Class: 11 סוג: 11

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

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)

Heating, steam producing and cooking devices, in 
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion heaters, 
cooking pots, electric; microwave appliances, waffle 
irons (electric); egg boiling apparatus, deep fryer 
(electric); electric tea and coffee making apparatus, 
electric espresso machines, electric coffee machines; 
cooling devices, in particular refrigerators, freezers, 
cooling cabinets, beverage cooling apparatus; 
combination apparatus for cooling and freezing, deep 
freezing apparatus, ice-makers; ice-cream makers; 
dryers, in particular laundry dryers, tumble dryers for 
laundry use; hand dryers; hair dryers; infrared lamps 
(not for medical purposes); electric heating pads (not 
for medical purposes); electric heating covers (not for 
medical purposes); ventilation devices, in particular 
ventilators, grease filter devices and extractor 
devices, including extractor hoods; air conditioning 
devices and devices to improve air quality, air 
humidifiers, air deodorisation apparatus; flavour 
dosing apparatus (not for personal use), air purifying 
apparatus; water piping devices, as well as sanitary 
equipment, in particular fittings for steam, air and 
water piping equipment, warm water devices, storage 
water heaters and continuous flow water heaters; 
kitchen sinks; heat pumps; parts of all 
aforementioned goods included in this class; all 
included in class 11.

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

לאספרסו, מכונות חשמליות לקפה; התקנים לקירור, במיוחד
מקררים, מקפיאים, ארונות קירור, מכשירי קירור למשקאות;
מכשירים משולבים לקירור ולהקפאה, מכשירי הקפאה עמוקה,
יוצרי קרח; יוצרי גלידה; מייבשים, במיוחד מייבשי כביסה,

מייבשים בגלגול לשימוש בכביסה; מייבשי ידיים; מייבשי שיער;
מנורות אינפרא-אדומות (שלא למטרות רפואיות); פדים

חשמליים לחימום (שלא למטרות רפואיות); כיסויים חשמליים
לחימום (שלא למטרות רפואיות); התקני אוורור, במיוחד

מאווררים, התקנים לסינון שומן והתקני מיצוי, כולל מנדפי מיצוי;
התקנים למיזוג אויר והתקנים לשיפור איכות האוויר, מלחלחי
אויר, מכשירים לבישום אוויר; מכשירי מינון טעמים (שאינם

לשימוש אישי), מכשירי טהרת אוויר; התקני צינורות מים, וכמו
כן ציוד סניטרי, במיוחד מתאמים לציוד צנרת לקיטור, לאוויר
ולמים, התקנים למים חמים, מחממי מים מאוחסנים ומחממי
מים בזרם מתמשך; כיורי מטבח; משאבות חום; חלקים לכל

הסחורות הנזכרות בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

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

DirectSelect

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215453 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 6030/06/2010



Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 25702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ח תמוז תש"ע - 6130/06/2010



Class: 3 סוג: 3

United Kingdom , 22/05/2008 ממלכה מאוחדת , 22/05/2008

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)

Perfumery goods, perfumes, eau de toilette, 
deodorants, essential oils, shower gels, bath salts, 
cosmetic creams for body care, hair lotions, 
cosmetics; all included in class 3.

מוצרי פרפומריה, בשמים, או דה טואלט, דיאורדורנטים, שמנים
ארומטיים, ג'ל לאמבט, מלחי אמבט, תחליבים קוסמטיים

לטיפוח הגוף, קרם לחות לשיער, קוסמטיקה; הנכללים כולם
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Guerlain S.A.

Address: 68 Ave. des Champs Elysees  , Paris, 75008, 
France

Identification No.: 1358

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

IDYLLE

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215478 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 6230/06/2010



Evaporative cooling units for industrial, 
entertainment, commercial, domestic and agricultural 
use; all included in class 11.

יחידות מצננות מתנדפות עבור שימוש תעשייתי, בידורי,
מסחרי, ביתי או חקלאי; הכל כלול בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PORT-A-COOL, LLC

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

Identification No.: 69549

(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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PORT-A-COOL

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215502 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 6330/06/2010



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.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

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

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

DIET 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. 215528 מספר סימן

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 6430/06/2010



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.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

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

Trade Mark No. 215529 מספר סימן

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 6530/06/2010



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.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופיםותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

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

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

DIET 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. 215531 מספר סימן

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 6630/06/2010



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.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

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

Trade Mark No. 215532 מספר סימן

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 6730/06/2010



Hormones, included in class 5. הורמונים, הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Address: Weesp, Netherlands

Identification No.: 1116

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

DUPHASTON

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215552 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 6830/06/2010



Pharmaceutical preparations to treat inflammatory 
and autoimmune diseases and disorders of the 
central nervous system; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בדלקות ומחלות והפרעות דלקתיות
ואוטואימוניות של מערכת העצבים המרכזית; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth LLC

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

Identification No.: 89

(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

CAPENSIS

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215580 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 6930/06/2010



Eyeglasses; sunglasses; lenses for eyeglasses and 
for sunglasses; frames for eyeglasses and for 
sunglasses; accessories, components and cases for 
eyeglasses and sunglasses; all included in class 9.

משקפיים; משקפי שמש; עדשות למשקפיים ולמשקפי שמש;
מסגרות למשקפיים ולמשקפי שמש; אביזרים, רכיבים ונרתיקים

למשקפיים ולמשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

PF

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215632 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 7030/06/2010



Children's feeding instruments and tools, namely 
knifes, forks, serving spoons and sporks; cutlery; 
forks and spoons; manicure and pedicure tools and 
instruments; nail clippers; nail files; scissors ; 
spatulas (hand tools); tweezers; all included in class 
8.

כלי אכילה לילדים, סכינים, מזלגות, כפות להגשה וספורקים
(שילוב של סכין, מזלג וכף במכשיר אחד); סכו"ם; מזלגות
וכפות; מכשירים וכלים למניקור ופדיקור; מקצץ ציפורניים;
פצירות-ציפורנים; מספריים; מרית (מכשיר ידני); פינצטות;

הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jackel International Limited

Address: Cramlington, Northumberland, United Kingdom

Identification No.: 51966

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TOMMEE TIPPEE

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215747 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 7130/06/2010



Household or kitchen utensils and containers; small 
domestic utensils and containers; utensils and 
containers for babies, infants and children; lids for 
beverage containers; cups; spouts for children's 
drinking cups; valves for drinking cups; plastic or 
silicon valves for drinking cups (re-usable or 
disposable); plates; dishes; crockery; bottle holders; 
heat insulated containers and serving utensils for 
beverages and food; paper and plastic plates; sieves; 
vacuum containers; combs; brushes; brushes for 
cleaning babies' bottles; sponges; articles for 
cleaning purposes; clothes drying racks; bottles and 
flasks for hot water; toothbrushes; toilet utensils; 
toilet trainer seats; toilet and/or chamber pots; 
sanitary storage and disposal containers; containers 
for utensils for storage and disposal of waste, 
including sanitary waste (such as diapers and 
or/nappies, feminine hygiene products and 
incontinence products); apparatus and equipment for 
enveloping waste, including sanitary waste (such as 
diapers and or/nappies, feminine hygiene products 
and incontinence products), for storage and disposal; 
portable diaper disposal tubs; containers for 
household use being adapted for the packaging and 
subsequent disposal of domestic waste (including 
diapers and or/nappies); containers for household 
use being adapted for the packaging and subsequent 
disposal of pet-waste; nappy bins; diaper pails; 
refuse bins; portable baths for babies and infants; 
food preparation devices (mechanical); blenders for 
food preparation; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח;  כלים ומכלים קטנים לשימוש
לבית ולמטבח; כלים ומכילים לתינוקות פעוטות וילדים; מכסים

למיכלי שתייה; כוסות, זרבוביות לכוסות שתייה לילדים;
שסתומים לכוסות שתייה; שסתומי פלסטיק או סיליקון לכוסות
שתייה (לשימוש חוזר או חד פעמי); צלחות; כלי שולחן; כלי-
חרס; מחזיקי בקבוקים; מיכלי בידוד חום וכלי הגשה לשתייה
ואוכל; צלחות נייר ופלסטיק; מנפות;  מיכלי ואקום; מסרקות;
מברשות; מברשות לניקוי בקבוקי תינוקות; ספוגים; פריטים

לצורכי ניקוי; מתלים לייבוש בגדים; בקבוקים ובקבוקונים למים
חמים; מברשות-שיניים; כלים לשירותים; כיסויים למושבי
אסלות; סיר ו/או סיר לילה; מיכלים לסילוק אשפה ולאחסון
סניטרי; מיכלים עבור כלים לאחסון וסילוק אשפה, לרבות

אשפה סניטרית (כמו למשל חיתולים ו/או חיתולים חד פעמיים,
מוצרי הגיינה לנשים ומוצרי ספיגה); מתקנים וציוד לעטיפת
אשפה, לרבות פסולת סינטרית (כמו למשל חיתולים ו/או
חיתולים חד פעמיים, מוצרי הגיינה לנשים ומוצרי ספיגה)
לאיחסון וסילוק, לשימוש ביתי; כלי נייד לזריקת חיתולים;

מיכלים לשימוש ביתי מותאמים לאריזה ולאחר מכן לסילוק של
אשפה ביתית (לרבות חיתולים ו/או חיתולים חד פעמיים);
מיכלים לשימוש ביתי מותאמים לאריזה ולאחר מכן לסילוק

פסולת של חיות מחמד; פחים לחיתולים; סלי אשפה לחיתולים;
פחי זבל; אמבטיות ניידות לתינוקות ופעוטות; מכשירים להכנת
מזון (מכני); בלנדר להכנת מזון; חלקים ומתאמים עבור כל

הסחורות שלעיל; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

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

TOMMEE TIPPEE

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215749 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 7230/06/2010



Owners

Name: Jackel International Limited

Address: Cramlington, Northumberland, United Kingdom

Identification No.: 51966

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

י"ח תמוז תש"ע - 7330/06/2010



Instruction, workshops and lectures services; all 
included in class 41.

שירותי הדרכה, סדנאות והרצאות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SYNAPSOT - OPTIMISTIC HEALTH 
PROMOTION

שם: סינפסות - קידום בריאות אופטימית

Address: Dr. Lilach Malatskey, P.O.B. 1745, Zichron 
Yaakov, 30900, Israel

כתובת : רצל ד"ר לילך מלצקי, ת.ד.1745, זכרון יעקב, 30900,
ישראל

Identification No.: 557932811מספר זיהוי: 557932811

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

סינפסות

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215753 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 7430/06/2010



All kind of sweets, candy, stuffed candy, pallet of 
solid caramel, chewing gum, marshmallow, pastry in 
general, candy, chocolate, candied goods, preserved 
foodstuffs not included in other classes, sweet gums, 
sugar, honey, cocoa, cookies, cakes, nutmeg, bread, 
muffins and flour; all included in class 30.

מתוקים מסוגים שונים, ממתקים, סוכריות ממולאות, טבלאות
קרמל מוצק, מסטיקים, מרשמלו, בצקים באופן כללי, סוכריות,
שוקולד, מוצרים מסוכרים, מזון משומר שאינו נכלל בסוגים

אחרים, גומי ממותק, סוכר, דבש, קקאו, עוגיות, עוגות, מוסקט,
לחם, מאפינס וקמח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DULCES VERO SA DE CV

Address: CALLE 26 No. 2395 ZONA INDUSTR  , Jalisco, 
Guadalajara, Mexico

Identification No.: 69605

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 DULCES separately, but in 
the combination of the mark.

DULCES 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. 215803 מספר סימן

Application Date 24/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 7530/06/2010



Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cell phones and their 
accessories; spectacles (optics) and sunglasses, 
their frames and their cases; clothing and footwear 
for protection against accidents, irradiation and fire; 
protective helmets and masks; all included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי, דהיינו
טלפונים סלולאריים ואביזריהם; משקפיים (אופטיים) ומשקפי
שמש, מסגרות עבורם ונרתיקים עבורם; הלבשה והנעלה

להגנה בפני תאונות, קרינה ואש; קסדות ומסכות מגן; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Consolidated Artists B.V.

Address: Lijnbaan 68, Rotterdam, 3012 EP, Netherlands

Identification No.: 37865

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215806 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 7630/06/2010



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; 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 בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Consolidated Artists B.V.

Address: Lijnbaan 68, Rotterdam, 3012 EP, Netherlands

Identification No.: 37865

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215808 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 7730/06/2010



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; 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 בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Consolidated Artists B.V.

Address: Lijnbaan 68, Rotterdam, 3012 EP, Netherlands

Identification No.: 37865

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215809 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 7830/06/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Consolidated Artists B.V.

Address: Lijnbaan 68, Rotterdam, 3012 EP, Netherlands

Identification No.: 37865

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215810 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 7930/06/2010



Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cell phones and their 
accessories; spectacles (optics) and sunglasses, 
their frames and their cases; clothing and footwear 
for protection against accidents, irradiation and fire; 
protective helmets and masks; all included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי, דהיינו
טלפונים סלולאריים ואביזריהם; משקפיים (אופטיים) ומשקפי
שמש, מסגרות עבורם ונרתיקים עבורם; הלבשה והנעלה

להגנה בפני תאונות, קרינה ואש; קסדות ומסכות מגן; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Consolidated Artists B.V.

Address: Lijnbaan 68, Rotterdam, 3012 EP, Netherlands

Identification No.: 37865

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215811 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 8030/06/2010



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; 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 בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Consolidated Artists B.V.

Address: Lijnbaan 68, Rotterdam, 3012 EP, Netherlands

Identification No.: 37865

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215812 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 8130/06/2010



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; 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 בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Consolidated Artists B.V.

Address: Lijnbaan 68, Rotterdam, 3012 EP, Netherlands

Identification No.: 37865

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215813 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 8230/06/2010



Sealing membranes and mortars for concrete and 
masonry in buildings and civil engineering structures; 
all included in class 19.

קרומים וטיח לאיטום לבטון ובניה בבניינים ומבני הנדסה
אזרחית; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Construction Research & Technology GmbH

Address: Dr. Albert - Frank Str. 32  , Trostberg, Germany

Identification No.: 60629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

WABO

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215818 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 8330/06/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gear Up International Limited

Address: PO Box 957  , Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 69607

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

EVISU

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215822 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 8430/06/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gear Up International Limited

Address: PO Box 957  , Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Identification No.: 69607

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 215823 מספר סימן

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 8530/06/2010



Class: 1 סוג: 1

U.S.A. , 08/04/2008 ארה"ב , 08/04/2008

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)

Preformed desiccants; chemical agents for 
sequestration of carbon dioxide, oxygen, water 
vapor, airborne volatile organic compounds, airborne 
toxins, odors, and other air pollutants, namely, 
adsorbents, absorbents, sorbents, and desorbers for 
use in general product packaging and shipping, and 
in the electronics and electro-optical, pharmaceutical, 
and nutriceutical industries; all included in class 1.

חומרים מייבשים מעוצבים מראש; גורמים כימיים עבור הרכבה
מגבילה של דו-תחמוצת הפחמן, חמצן, אדי-מים, תרכובת
אורגנית נדיפות באוויר, רעלנים באוויר, ריחות וזיהומי אוויר
אחרים, דהיינו, חומרים סופחים, חומרים בעלי כושר ספיגה,
חומרים סופגים, וחומרים מסירי חומר ספיגה לשימוש באריזה

ומשלוח כלליים של מוצרים, ובתעשיות האלקטרוניקה
והאלקטרו-אופטי, הרוקחי, והנוטראסוטיכל; הנכללים כולם בסוג

.1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Multisorb Technologies, Inc.

Address: 325 Harlem Road  , Buffalo, New York, U.S.A.

Identification No.: 67495

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MULTIFORM CSF

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215830 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 8630/06/2010



Sewing patterns and magazines; all included in class 
16.

דוגמאות תפירה ומגזינים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

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

Identification No.: 4987

(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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PATTERNS 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

VOGUE PATTERNS

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215875 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 8730/06/2010



Automobiles and their parts, included in class 12; 
engines for autombiles; all included in clas 12.

כלי רכב וחלקיהם, הנכללים בסוג 12; מנועים עבור כלי רכב;
הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137  , Stuttgart, Germany

Identification No.: 66830

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

CGI

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215893 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 8830/06/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 10/04/2008 ארה"ב , 10/04/2008

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)

Pharmaceutical preparations, namely vaccines for 
use in biodefense; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, חיסונים לשימוש בביו-הגנה; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PharmAthene, Inc.

Address: Annapolis, Maryland, U.S.A.

Identification No.: 69156

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 215943 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 8930/06/2010



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 ותכשירי קוסמטיקה הכוללים, שפתונים, קצפי אמבט,
שמנים אתריים לשימוש אישי, שמני גיוון, מסקרה, קרמי בסיס,
עפרונות עיניים, סבונים לשימוש אישי, קרמים קרים, קרמי
מגוז, קרמי גילוח, קרמים נגד קמטים, לכה לציפורן, מבריקי
ציפורן, משחות שיניים, תרחיצי עור, תרחיצי שיער, צל עיניים,
דאודורנטים לשימוש אישי, סבונים נוזליים, תרחיצי אפטר-שייב,
מסכות יופי, מקלות צמר גפן וצמר עבור מטרות קוסמטיות,
עפרונות סימון עין, תכשירי סלסול שיער, תרסיס מגווני שיער,
אבקת איפור, תכשירים להסרת איפור, תכשירי 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. 216002 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 9030/06/2010



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 ותכשירי קוסמטיקה הכוללים, שפתונים, קצפי אמבט,
שמנים אתריים לשימוש אישי, שמני גיוון, מסקרה, קרמי בסיס,
עפרונות עיניים, סבונים לשימוש אישי, קרמים קרים, קרמי
מגוז, קרמי גילוח, קרמים נגד קמטים, לכה לציפורן, מבריקי
ציפורן, משחות שיניים, תרחיצי עור, תרחיצי שיער, צל עיניים,
דאודורנטים לשימוש אישי, סבונים נוזליים, תרחיצי אפטר-שייב,
מסכות יופי, מקלות צמר גפן וצמר עבור מטרות קוסמטיות,
עפרונות סימון עין, תכשירי סלסול שיער, תרסיס מגווני שיער,
אבקת איפור, תכשירים להסרת איפור, תכשירי 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. 216003 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 9130/06/2010



Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods 
and dietary supplements for human consumption, 
plant and herb extracts for medicinal purposes; all 
included in class 5.

תוספים מזינים, תוספי ויטמינים ומינרלים, תוספות מזינות
לשימוש במזון ותוספים תזונתיים לצריכה אנושית, תמציות
צמחים ועשבים למטרות תרופתיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MONAVIE

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216081 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 9230/06/2010



Clothing and headgear; all included in class 25. הלבשה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

MONAVIE

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216082 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 9330/06/2010



Juice, namely fruit juices; energy drinks; all included 
in class 32.

מיץ, דהיינו מיצי פירות; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MONAVIE

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216083 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 9430/06/2010



Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods 
and dietary supplements for human consumption, 
plant and herb extracts for medicinal purposes; all 
included in class 5.

תוספים מזינים, תוספי ויטמינים ומינרלים, תוספות מזינות
לשימוש במזון ותוספים תזונתיים לצריכה אנושית, תמציות
צמחים ועשבים למטרות תרופתיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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. 216084 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 9530/06/2010



Clothing and headgear; all included in class 25. הלבשה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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. 216085 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 9630/06/2010



Juice, namely fruit juices; energy drinks; all included 
in class 32.

מיץ, דהיינו מיצי פירות; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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. 216086 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 9730/06/2010



Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods 
and dietary supplements for human consumption, 
plant and herb extracts for medicinal purposes; all 
included in class 5.

תוספים מזינים, תוספי ויטמינים ומינרלים, תוספות מזינות
לשימוש במזון ותוספים תזונתיים לצריכה אנושית, תמציות
צמחים ועשבים למטרות תרופתיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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. 216087 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 9830/06/2010



Clothing and headgear; all included in class 25. הלבשה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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. 216088 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 9930/06/2010



Juice, namely fruit juices; energy drinks; all included 
in class 32.

מיץ, דהיינו מיצי פירות; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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. 216089 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 10030/06/2010



Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 15/07/2008 ארה"ב , 15/07/2008

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)

Broadcasting of television programs; all included in 
class 38.

שידור תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Triangle Financial Services, LLC

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

Identification No.: 69678

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
INTERNET TV, 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

TRIANGLE INTERNET TV

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216090 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 10130/06/2010



Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 15/07/2008 ארה"ב , 15/07/2008

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)

Entertainment services, namely, providing television 
programs via a global computer network; production 
and distribution of movies, films and television 
shows; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת תוכניות טלוויזיה באמצעות רשת
מחשב עולמית; הפקה והפצה של סרטי קולנוע, סרטים ומופעי

טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Triangle Financial Services, LLC

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

Identification No.: 69678

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
INTERNET TV, 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

TRIANGLE INTERNET TV

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216091 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 10230/06/2010



Alcoholic beverages (excluding beer); wines; 
sparkling wines; French wines, namely Champagne 
wines; all included in Class 33.

משקאות אלכוהוליים (מלבד בירות); יינות; יינות תוססים; יינות
צרפתיים, בעיקר יינות מסוג שמפניה; הכל כלול בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

France , 13/05/2008 צרפת , 13/05/2008

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: CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)

Address: REims, France

Identification No.: 69683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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. 216102 מספר סימן

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 10330/06/2010



Construction, infrastructure and earth works; all 
incuded in class 37.

בניה תשתית ועבודות עפר כולל שיפוצים; הנכללים כולם בסוג
.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: S.I. Gilad Consruction inffrastructure & Earth 
Works Ltd.

שם: ש. י. גלעד בניה תשתית ועבודות עפר בע"מ

Address: 21 Beit Nekofa  , Moshav Beit Nekofa, 90830, 
Israel

כתובת : בית נקופה 21  , מושב בית נקופה, 90830, ישראל

Identification No.: 513127068מספר זיהוי: 513127068

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words CONSTRUCTION
INFRASTRUCTURE & EARTH WORKS LTD. and
but in the combination ,בניה תשתית ועבודות עפר בע"מ
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בניה
CONSTRUCTION-תשתית ועבודות עפר בע"מ ו

INFRASTRUCTURE & EARTH WORKS LTD, אלא
בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216119 מספר סימן

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 10430/06/2010



Class: 6 סוג: 6

Japan , 23/07/2008 יפן , 23/07/2008

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

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

Hardware of metal; non-electric cables of metal; 
wires of metal; tubes of metal; coils of metal; hollow 
cables of metal; hollow wires of metal; hollow tubes 
of metal; hollow coils of metal; metal cables coated 
with polymeric materials; metal wires coated with 
polymeric materials; metal tubes coated with 
polymeric materials; metal coils coated with 
polymeric materials; metal hollow cables coated with 
polymeric materials; metal hollow wires coated with 
polymeric materials; metal hollow tubes coated with 
polymeric materials; metal hollow coils coated with 
polymeric materials; wire ropes; hollow wire ropes; 
wire ropes coated with polymeric materials; hollow 
wire ropes coated with polymeric materials; All 
included in class 6.

חומרה ממתכת; כבלי מתכת לא חשמליים; חוטים ממתכת;
צינורות ממתכת; גלילים ממתכת; כבלים חלולים ממתכת;

חוטים חלולים ממתכת; צינורות חלולים ממתכת; גלילים חלולים
ממתכת; כבלים ממתכת מצופים בחומרים פולימרים; חוטי
מתכת מצופים בחומרים פולימרים; צינורות מתכת מצופים

בחומרים פולימרים; גלילי מתכת מצופים בחומרים פולימרים;
כבלים חלולים ממתכת מצופים בחומרים פולימרים; חוטי מתכת
חלולים מצופים בחומרים פולימרים; צינורות מתכת חלולים
מצופים בחומרים פולימרים; גלילי מתכת חלולים מצופים
בחומרים פולימרים; סליל חוטי מתכת; סלילי חוטי מתכת

חלולים; סלילי חוטי מתכת מצופים בחומרים פולימרים; סלילי
חוטי מתכת חלולים מצופים בחומריטם פולימרים; הכלולים

כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216144 מספר סימן

Application Date 02/11/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 10530/06/2010



Owners

Name: Asahi Intecc Co., Ltd.

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

Identification No.: 69697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

י"ח תמוז תש"ע - 10630/06/2010



Travel organizing, travel services, ski packages; all 
included in class 39.

ארגון נסיעות, שירותי נסיעות, חבילות סקי; הנכללים כולם בסוג
.39

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SKI-DEAL LTD. שם: סקי דיל בע"מ

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

Identification No.: 513641969מספר זיהוי: 513641969

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yardeni-A rbel, Advs.

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

שם: ירדני-ארבל, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SKI DEAL and SNOW 
EXPERTS, but in the combination of the mark.

SKI DEAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-SNOW EXPERTS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216216 מספר סימן

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 10730/06/2010



EURO 2012

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216312 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 10830/06/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח תמוז תש"ע - 10930/06/2010



Exposed films, slides, small electronic games 
intended for use with a television set; video games; 
game consoles, coin-operated video games for game 
halls (arcade games); video game apparatus; video 
game cassettes; video game disks; software 
(recorded programs), including software for games; 
computer programs and databases; video game 
accessories; gamepads; hand- or voice-activated 
gamepads, steering wheels for video games and 
dancing mats for video games; recorded or 
downloaded sounds, images or data; videotapes, 
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks, 
floppy disks, optical disks, compact disks, CD-ROMs, 
video disks, memory cards, USB mass storage 
devices, either blank or pre-recorded with music, 
sound or images (which may be animated cartoons); 
holograms; electronic publications provided via CD-
ROMs, databases and the Internet; spectacles, 
sunglasses, diving and swimming goggles; cases, 
cords and chains for sunglasses and spectacles; 
binoculars; magnets and ornamental magnets; 
directional compasses; sound and image recording, 
transmission and reproduction apparatus; satellite 
dishes; decoders, namely software and hardware 
capable of converting, supplying and transmitting 
sound and visual data; televisions; flat screens, liquid 
crystal display screens, high-definition screens and 
plasma screens; radios; home cinema systems; 
video recorders; CD players; DVD players; MP3 
players; cassette players; minidisk players; player 
equipment containing music in digital form; 
loudspeakers; headsets, earphones; computers; 
karaoke systems; sound-editing and mixing systems; 
video image editing and mixing systems; electronic 
data processing apparatus; computer keyboards; 
computer screens; modems; computer accessories 
included in this class; computer mouse devices, 
mouse pads; navigation systems; personal digital 
assistants (PDA); electronic pocket translators; 
dictaphones; electronic diaries; scanners; printers; 
photocopiers; facsimile machines; telephones, 
automatic answering machines; videophones; cellular 
telephones; accessories for cellular phones included 
in this class, namely cellular phone cases, hands-free 
kits for cellular phones, earphones and headsets for 
cellular phones, cellular phone keyboards, thongs for 
cellular phones, special cases for carrying cellular 
phones, cameras and photographic camera 
attachments for cellular phones; remote controls for 
television sets and video systems; teleconference 
systems; calculators; credit card readers; currency 
converters; automated teller machines; video 
cameras, portable cameras with built-in video 
recorders; photographic equipment, photographic 
cameras, cameras (cinematographic cameras), 
projectors, flash lamps, special cases and cords for 
photographic cameras and instruments, electric cells 
and batteries; computer screen-saver programs; 
recorded or blank magnetic, digital or analog sound 
or image recording media; magnetic cards 
(encoded); memory cards; microchip cards; chip or 
magnetic credit cards, chip or magnetic telephone 
cards, magnetic or chip cards for change dispensers, 
magnetic or chip cards for automated teller machines 
and currency conversion machines, prepaid magnetic

סרטים חשופים, שקופיות, משחקים אלקטרוניים קטנים
המיועדים לשימוש עם מערכת טלוויזיה; משחקי ווידיאו;
קונסולות משחקים, משחקי ווידאו המופעלים במטבעות

לאולמות משחקים (משחקי ארקייד); מכשירים למשחקי ווידאו;
קסטות למשחקי ווידיאו; דיסקים למשחקי ווידיאו; תוכנה

(תוכניות מוקלטות), כולל תוכנה למשחקים; תוכניות מחשב
ומאגרי נתונים; אביזרים למשחקי ווידאו; פדים למשחק; פדים
למשחק המופעלים על ידי יד או קול, הגאים עבור משחקי ווידאו
ושטיחוני ריקוד עבור משחקי ווידאו; קולות, בבואות או נתונים
מוקלטים או מורדים; קלטות ווידאו, קלטות מגנטיות, דיסקים
מגנטיים, DVDs, מיני-דיסקים, דיסקי פלופי, דיסקים אופטיים,
תקליטורים, CD-ROMs, דיסקי ווידיאו, כרטיסי זיכרון, התקני
אחסון המוני USB, בין אם ריקים או מוקלטים מראש עם
מוסיקה, קול או בבואות (שיכולות להיות סרטים מצוירים);

-CD הולוגרמות; פרסומים אלקטרוניים המסופקים באמצעות
ROM, מאגרי נתונים והאינטרנט; משקפיים, משקפי שמש,

משקפות צלילה ושחיה; נרתיקים, מיתרים ושרשראות למשקפי
שמש ומשקפיים; משקפות; מגנטים ומגנטים קישוטיים; מצפנים
להכוונה; מכשירי הקלטה, העברה ושיעתוק של קול ובבואה;
צלחות לוויין; מפענחים, דהיינו תוכנה וחומרה היכולות להמיר,
לספק ולהעביר נתוני אודיו ווידיאו; טלוויזיות; מסכים שטוחים,
מסכי LCD, מסכים באיכות גבוהה ומסכי פלזמה; מקלטי רדיו;
מערכות קולנוע ביתי; מקליטי ווידיאו; נגני CD; נגני DVD; נגני
MP3; נגני קסטה; נגני מינידיסק; ציוד נגינה המכיל מוזיקה

בפורמט דיגיטאלי; רמקולים; אוזניות ראש, אוזניות; מחשבים;
מערכות קריוקי; מערכות מיקס ועריכה לאודיו; מערכות מיקס
ועריכה לבבואות וידיאו; התקני עיבוד נתונים אלקטרוניים;

מקלדות מחשב; מסכי מחשב; מודמים; אביזרי מחשב הנכללים
בסוג זה; התקני עכברי מחשב, פדים לעכבר; מערכות ניווט;

מסייעים אישיים דיגיטאליים (PDA); מתרגמי כיס אלקטרוניים;
דיקטאפונים; יומנים אלקטרוניים; סורקים; מדפסות; מכונות

צילום; מכונות פקס; טלפונים, משיבונים אוטומטיים;
וידיאופונים; טלפונים סלולאריים; אביזרים לטלפונים ניידים
הנכללים בסוג זה, דהיינו כיסויי טלפון סלולארי, התקנים
לשימוש בטלפונים ניידים ללא ידיים, אוזניות ואוזניות-ראש

לטלפונים ניידים, מקלדות לטלפונים ניידים, רצועות לטלפונים
ניידים, נרתיקים מיוחדים לנשיאת טלפונים ניידים, מצלמות
ואביזרים נלווים למצלמות צילום לטלפונים ניידים; שלטים

רחוקים למערכות טלוויזיה ומערכות וידאו; מערכות ועידת רחק;
מחשבונים; קוראי כרטיסי אשראי; ממירי מטבעות; כספומטים;
מצלמות וידאו, מצלמות ניידות עם מקליטי וידאו מובנים; ציוד
צילום, מצלמות צילום; מצלמות (מצלמות סרטים), מקרנים,

מנורות פלאש, נרתיקים ומיתרים מיוחדים למצלמות וכלי צילום,
תאים חשמליים וסוללות; תוכניות שומרי מסך למחשב; מדיה
מגנטית, דיגיטאלית או אנלוגית מוקלטת או ריקה להקלטת קול

או בבואות; כרטיסים מגנטיים (מקודדים); כרטיסי זיכרון;
כרטיסי מיקרו-שבב; כרטיסי אשראי עם שבב או מגנטיים,

כרטיסי טלפון עם שבב או מגנטיים, כרטיסים למכונות להנפקת
כסף קטן עם שבב או מגנטיים, כרטיסים לכספומטים וממירי
מטבעות עם שבב או מגנטיים, כרטיסים משולמים מראש
לטלפונים ניידים עם שבב או מגנטיים, כרטיסים לנסיעות

ומופעים עם שבב או מגנטיים, כרטיסים לאבטחת צ'קים עם
שבב או מגנטיים וכרטיסי חיוב עם שבב או מגנטיים; מגהצים

שטוחים; אזעקות; מנפיקים אלקטרוניים; מערכות תשלום  עבור
מסחר אלקטרוני, שרוולי רוח (אינדיקאטורים לכיוון רוח); ציוד
למדידת מרחק; ציוד למדידת ותצוגת מהירות; כפפות מגן;

מקלטי אודיו, מגברי קול; שפופרות תמונת טלוויזיה; שפופרות
קרני-קתודה לטלוויזיה; מפענחים, דהיינו תוכנת וחומרת מחשב
היכולות להמיר, לספק ולהעביר נתונים קוליים וחזותיים; כונני
דיסק למחשבים; משחקים אלקטרוניים עם LCD ; מוליכים

למחצה מוגנים; מעגלים משולבים עם תוכניות מוקלטות עבור
עיבוד נתונים קוליים, חזותיים או של מחשב; סוללות נטענות;
יחידות מעבד מרכזי וממירים עבור נתונים קוליים או חזותיים;
כבלים להעברת מידע; מכשירי תשלום עבור מסחר אלקטרוני;
קסדות מגן לספורט; צמידי זהות מגנטיים; רכיבים של כלים
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Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word EURO and the number 
2012 separately, but in the combination of the mark.

EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2012 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

or chip cards for cellular telephones, magnetic or chip 
cards for travelling and shows, magnetic or chip 
check guarantee cards and magnetic or chip debit 
cards; flat irons; alarms; electronic dispensers; 
payment systems for electronic commerce, wind 
socks (wind-direction indicators); distance-measuring 
equipment; speed measuring and displaying 
equipment; protective gloves; audio receivers, sound 
amplifiers; television picture tubes; television cathode
-ray tubes; decoders, namely, software and computer 
hardware which can convert, supply and transmit 
sound and visual data; disk drives for computers; 
electronic games with liquid crystal displays; 
protected semiconductors; integrated circuits with 
recorded programs for processing audio, visual or 
computer data; rechargeable batteries; central 
processing un

חשמליים; מנתחי מקדם אוויר/דלק; שלטים רחוקים עבור נעילת
מכוניות; הנכללים כולם בסוג 9.
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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);
אביזרי רכב דהיינו מגיני סנוור, צמיגים פניאומטיים, כיסויים
לצמיג פניאומטיים; מתלי מטען, מתלי סקי, חישוקים וצלחות
לגלגל; כיסויי מושב, כיסויי רכב, עגלות תינוק, עגלות טיול,

מושבי בטיחות לתינוקות וילדים (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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word EURO and the number 
2012 separately, but in the combination of the mark.

EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2012 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

EURO 2012

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216313 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 11230/06/2010



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; stock-ing 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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word EURO and the number 
2012 separately, but in the combination of the mark.

EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2012 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

EURO 2012

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216314 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 11330/06/2010



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 מסיבה
(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 (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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word EURO and the number 
2012 separately, but in the combination of the mark.

EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2012 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

EURO 2012

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216315 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 11430/06/2010



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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word EURO and the number 
2012 separately, but in the combination of the mark.

EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2012 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

EURO 2012

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216316 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 11530/06/2010



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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word EURO and the number 
2012 separately, but in the combination of the mark.

EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2012 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

EURO 2012

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216317 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 11630/06/2010



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 
imcluded in class 39.

הפעלה של סוכנות נסיעות, דהיינו ארגון והזמנת נסיעות;
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 או חשמל; משלוח
עיתונים, מגזינים וספרים;  שירותי דואר, שירותי שליחות
ומשלוח בדואר; אחסון סחורות; הפצת ממיסים, פראפין,

שעוות, אספלט ומוצרי שמן, למעט גז נוזלי; הפצה (העברה)
של סרטים ושל הקלטות קול ובבואות; הפצה (העברה) של

מוצרי חינוך ובידור אינטראקטיביים, של תקליטורים
אינטראקטיביים, של CD-ROM, של תוכניות מחשב ושל

משחקי 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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word EURO and the number 
2012 separately, but in the combination of the mark.

EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2012 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

EURO 2012

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216318 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 11730/06/2010



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 אירועים 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, של CD-ROMs ומשחקי מחשב; הפקה,

הצגה ו/או הפצה של תוכניות 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

EURO 2012

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216319 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 11830/06/2010



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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word EURO and the number 
2012 separately, but in the combination of the mark.

EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2012 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ח תמוז תש"ע - 11930/06/2010



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 או בידור;
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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word EURO and the number 
2012 separately, but in the combination of the mark.

EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 2012 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

EURO 2012

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216320 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 12030/06/2010



Orthopedic rehabilitation devices; prostheses 
(artificial limbs) for amputees; orthoses; parts and 
components for prostheses and 
orthoses;computerized/software systems for 
prostheses/orthoses design and/or manufacturing; all 
included in class 10.

מכשירי שיקום אורתופדי; פרוטזות/תותבות עבור קטועי גפה;
אורטזות; חלקים ורכיבים לפרוטזות ואורטזות; מערכות

מחשב/תוכנה לתכנון ו/או לייצור פרוטזות ואורטזות; הנכללים
כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pecan Medical Systems Ltd. שם: פקאן מערכות רפואיות בע"מ

Address: 12/8 Lohamei Hagetaot St.  , Nahariya, 22446, 
Israel

כתובת : רח' לוחמי הגטאות 12/8  , נהריה, 22446, ישראל

Identification No.: 513724195מספר זיהוי: 513724195

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 216416 מספר סימן

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 12130/06/2010



Initiating and management of financial business; all 
incuded in class 36.

ניהול וטיפול בעסקים פננסיים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BAMBERGER-ROSENHEIM LTD. שם: במברגר-רוזנהיים בע"מ

Address: 142 Achuza Street  , Raanana, 43300, Israel כתובת : רח' אחוזה 142  , רעננה, 43300, ישראל

Identification No.: 510533417מספר זיהוי: 510533417

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sitten & Polachek, Adv.

Address: 46 Heh b'iyar Street  , Tel Aviv, 62150, Israel

שם: סיטן, פולצ'ק ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ה' באייר 46  , תל אביב, 62150, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase PRIVATE EQUITY 
separately, but in the combination of tHe mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PROFIMEX PRIVATE EQUITY

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216423 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 12230/06/2010



Real estate business and investments; all included in 
class 36.

עסקים והשקעות בנכסי נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BAMBERGER-ROSENHEIM LTD. שם: במברגר-רוזנהיים בע"מ

Address: 142 Achuza Street  , Raanana, 43300, Israel כתובת : רח' אחוזה 142  , רעננה, 43300, ישראל

Identification No.: 510533417מספר זיהוי: 510533417

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sitten & Polachek, Adv.

Address: 46 Heh b'iyar Street  , Tel Aviv, 62150, Israel

שם: סיטן, פולצ'ק ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ה' באייר 46  , תל אביב, 62150, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase PRIVATE EQUITY 
separately, but in the combination of tHe mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PROFIMEX PRIVATE EQUITY

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216424 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 12330/06/2010



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

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

אם 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. 216437 מספר סימן

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 12430/06/2010



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

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

אם 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. 216438 מספר סימן

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 12530/06/2010



Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 14/11/2008 ארה"ב , 14/11/2008

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)

Entertainment services in the nature of basketball 
games and exhibitions; all included in class 41.

שירותי בידור מסוג של משחקי כדורסל ותערוכות; הנכללים
כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Triangle Financial Services, LLC

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

Identification No.: 69800

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים HAIFA ו
-HOOPS 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

HAIFA HOOPS

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216585 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 12630/06/2010



Formula for babies; pediatric nutritive preparations, 
including liquid foods providing complete balanced 
nutrition for oral or tube feeding; all included in class 
5.

תחליף חלב-אם לתינוקות; תכשירים מזינים לילדים, הכוללים
מזונות נוזליים המספקים תזונה שלמה מאוזנת להאכלה דרך

הפה או דרך צינור; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PEDIASURE

Application Date 07/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216599 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 12730/06/2010



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

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

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

GAMMA

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216672 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 12830/06/2010



Articles and goods made of glass; especially, bottles, 
glasses and jars made of glass, household or kitchen 
utensils and containers made of glass; unworked or 
semi worked glass  (exept glass used in building); all 
included in class 21.

חפצים וטובין העשויים זכוכית; במיוחד, בקבוקים, כוסות,
וצנצנות העשויות זכוכית, כלים ומיכלים לבית ולמטבח העשויים

זכוכית; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט
לזכוכית לצורכי בניה); הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VIDRALA, S.A.

Address: Llodio, Spain

Identification No.: 69824

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 216775 מספר סימן

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 12930/06/2010



Class: 9 סוג: 9

Japan , 15/10/2008 יפן , 15/10/2008

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)

Electric capacitors; parts for electric capacitors; 
electrodes for electric capacitors;batteries and cells; 
all included in class 9.

כבלים חשמליים; חלקים לכבלים חשמליים; אלקטרודות
לכבלים חשמליים; בטריות וסוללות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MEIDENSHA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 69873

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

MEICAP

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216908 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 13030/06/2010



Pharmaceutical preparations; all included in class 5. תכשירים פרמצבטיים; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue  , Summit, New Jersey, 
07901, U.S.A.

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Trade Mark No. 216919 מספר סימן

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 13130/06/2010



Class: 10 סוג: 10

Denmark , 25/07/2008 דנמרק , 25/07/2008

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)

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely sets for infusion and 
injection; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים
ולריפוי וטרינרי, דהיינו מערכות לעירוי והזרקה; הנכללים כולם

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unomedical A/S

Address: Birkerod, Denmark

Identification No.: 64444

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

NERIA

Application Date 28/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216980 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 13230/06/2010



Class: 9 סוג: 9

European Community Trade Mark , 23/06/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 23/06/2008

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)

Solar cells; solar cell modules; solar panels for 
electricity generation; photovoltaic modules; 
photovoltaic modules adapted for incorporation in a 
roof or similar structure; solar panels adapted for 
incorporation in a roof or similar structure; 
photovoltaic generators consisting of solar cells or 
solar panels; all included in class 9.

תאים סולרים; רכיבי תאים סולרים; פנלים סולרים ליצירת
חשמל; רכיבים פוטו-אלקטרים; רכיבים פוטו-אלקטרים

המותאמים לאיחוד בגג או במבנה  דומה; רכיבים סולרים
המותאמים לאיחוד בגג או במבנה  דומה; גנרטורים פוטו-

אלקטרים המורכבים מתאים סולרים או פנלים סולרים; כלולים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANYO ELECTRIC CO. LTD.

Address: Osaka, Japan

Identification No.: 12208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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 DOUBLE separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HIT Double

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216989 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 13330/06/2010



Class: 9 סוג: 9

Saudi Arabia , 15/10/2008 ערב הסעודית , 15/10/2008

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)

Solar cells; solar cell modules; solar panels for 
electricity generation; photovoltaic modules; 
photovoltaic modules adapted for incorporation in a 
roof or similar structure; solar panels adapted for 
incorporation in a roof or similar structure; 
photovoltaic generators consisting of solar cells or 
solar panels; all included in class 9.

תאים סולרים; רכיבי תאים סולרים; פנלים סולרים ליצירת
חשמל; רכיבים פוטו-אלקטרים; רכיבים פוטו-אלקטרים

המותאמים לאיחוד בגג או במבנה  דומה; רכיבים סולרים
המותאמים לאיחוד בגג או במבנה  דומה; גנרטורים פוטו-

אלקטרים המורכבים מתאים סולרים או פנלים סולרים; כלולים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANYO ELECTRIC CO. LTD.

Address: Osaka, Japan

Identification No.: 12208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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 POWER separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HIT Power

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216991 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 13430/06/2010



Trade Mark No. 217010 מספר סימן

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 13530/06/2010



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

Conditions/Disclaimers

Cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; Batteries and battery cables 
for automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
battery recharging devices; emergency vehicle 
battery recharging kits, namely battery chargers, 
battery cables, battery charging meters; software for 
use in automobiles, cars, trucks and land vehicles to 
monitor availability and usage of electric and other 
sources of power, and for control of audio, video and 
multimedia content features in automobiles, cars, 
trucks and land vehicles; software to manage and 
facilitate the distribution of informational, educational 
and entertainment audio, visual and multimedia 
content to automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; software for use in managing electricity, 
battery replacement and battery recharging networks 
for automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
software for use in energy management services for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles to 
calculate mileage, monitor battery life, and maintain 
records regarding energy usage; software for 
managing logistics and supply chain for rental, lease, 
sale and exchange services for land vehicle 
batteries, and for distribution of electric power for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
instruments for controlling, switching and regulating 
electricity; digital materials, namely, downloadable 
files, DVDs, tapes and CDs featuring music, movies, 
video, computer games, entertainment and 
educational programming, multimedia and audio-
visual content, and sounds; computer software; 
computer hardware; handheld computers; global 
positioning system devices; vehicle operating system 
software; software for use in automobiles, trucks and 
land vehicles for navigation, and for operation of 
safety and other features; software for use in 
operating, monitoring and maintaining batteries for 
automobiles, trucks and land vehicles; to manage 
communications regarding vehicle energy usage 
between the vehicle and a network of facilities for the 
distribution of electricity for land vehicles, and to 
communicate between vehicle control centers and 
vehicle operating systems; hardware and software for 
wired and wireless connectivity to mobile devices and 
smartphones for communication and EV network 
services; digital materials, namely, downloadable 
audio files and CDs, featuring, music, sounds for use 
in electric vehicles, navigation information and 
information regarding a wide variety of topics of 
interest; all included in Class 9.

קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים;
מכשירי כיבוי אש; מצברים וכבלים למצברים עבור רכבים,

מכוניות, משאיות וכלי תחבורה יבשתיים; התקנים עבור הטענת
מצברים; ערכות הטענת מצבר עבור כלי רכב חירום, דהיינו
מטענים עבור מצברים, כבלים למצברים, מונים להטענת

מצברים; תוכנה לשימוש ברכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב
יבשתיים כדי לעקוב אחרי זמינות ושימוש של חשמל ומקורות

כוח אחרים, ולבקרת מאפיינים של תוכן אודיו, וידיאו
ומולטימדיה ברכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים;

תוכנה לניהול והעברת תוכן מידעי, חינוכי ובידורי בצורת אודיו,
ויזואלי ומולטימדיה לרכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב
יבשתיים; תוכנה לשימוש בניהול רשתות חשמל, החלפת

מצברים והטענת מצברים עבור רכבים, מכוניות, משאיות וכלי
רכב יבשתיים; תוכנה לשימוש בשירותי ניהול אנרגיה עבור
רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים כדי לחשב

קילומטראז', לפקח על אורך חיים של המצבר, ולשמר רשומות
לגבי שימוש באנרגיה; תוכנה עבור ניהול לוגיסטיקה ושרשרת
אספקה עבור שירותי השכרה, ליסינג, מכירה והחלפה של

מצברים עבור כלי רכב יבשתיים, ועבור הפצת כוח חשמלי עבור
רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים; מכשירים עבור
בקרה, החלפה וויסות חשמל; חומרים דיגיטאליים, דהיינו,

קבצים הניתנים להורדה, דיסקים DVD, קלטות ותקליטורים עם
מוזיקה, סרטים, וידיאו, משחקי מחשב, תוכניות בידור

וחינוכיות, תוכן מולטימדיה ואודיו-ויזואלי, וצלילים; תוכנות
מחשב; חומרות מחשב; מחשבי כף-יד; התקנים של מערכות
ניווט לווייניות; תוכנה למערכת הפעלה לכלי רכב; תוכנה

לשימוש ברכבים, משאיות וכלי רכב יבשתיים לניווט, ולהפעלת
מאפייני בטיחות ומאפיינים אחרים; תוכנה לשימוש בהפעלה,
פיקוח ותחזוקה של מצברים עבור מכוניות, משאיות וכלי רכב
יבשתיים; לנהל תקשורת לגבי שימוש אנרגיה של כלי הרכב בין
הרכב לבין רשת של מתקנים עבור הפצת חשמל לכלי רכב
יבשתיים, וכדי לתקשר בין מרכזי בקרת רכבים ומערכות

הפעלת רכבים; חומרה ותוכנה עבור קישוריות אלחוטית וחוטית
למכשירים ניידים וטלפונים חכמים עבור תקשורת ושירותי רשת
EV (רכב חשמלי); חומרים דיגיטאליים, דהיינו, קבצי אודיו

הניתנים להורדה ותקליטורים המכילים מוזיקה, צלילים לשימוש
ברכבים חשמליים, מידע ניווט ומידע לגבי מגוון רחב של נושאי

עניין; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח תמוז תש"ע - 13630/06/2010



Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

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 תמוז תש"ע - 13730/06/2010



Cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; Batteries and battery cables 
for automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
battery recharging devices; emergency vehicle 
battery recharging kits, namely battery chargers, 
battery cables, battery charging meters; software for 
use in automobiles, cars, trucks and land vehicles to 
monitor availability and usage of electric and other 
sources of power, and for control of audio, video and 
multimedia content features in automobiles, cars, 
trucks and land vehicles; software to manage and 
facilitate the distribution of informational, educational 
and entertainment audio, visual and multimedia 
content to automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; software for use in managing electricity, 
battery replacement and battery recharging networks 
for automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
software for use in energy management services for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles to 
calculate mileage, monitor battery life, and maintain 
records regarding energy usage; software for 
managing logistics and supply chain for rental, lease, 
sale and exchange services for land vehicle 
batteries, and for distribution of electric power for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
instruments for controlling, switching and regulating 
electricity; digital materials, namely, downloadable 
files, DVDs, tapes and CDs featuring music, movies, 
video, computer games, entertainment and 
educational programming, multimedia and audio-
visual content, and sounds; computer software; 
computer hardware; handheld computers; global 
positioning system devices; vehicle operating system 
software; software for use in automobiles, trucks and 
land vehicles for navigation, and for operation of 
safety and other features; software for use in 
operating, monitoring and maintaining batteries for 
automobiles, trucks and land vehicles; to manage 
communications regarding vehicle energy usage 
between the vehicle and a network of facilities for the 
distribution of electricity for land vehicles, and to 
communicate between vehicle control centers and 
vehicle operating systems; hardware and software for 
wired and wireless connectivity to mobile devices and 
smartphones for communication and EV network 
services; digital materials, namely, downloadable 
audio files and CDs, featuring, music, sounds for use 
in electric vehicles, navigation information and 
information regarding a wide variety of topics of 
interest; all included in Class 9.

קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים;
מכשירי כיבוי אש; מצברים וכבלים למצברים עבור רכבים,

מכוניות, משאיות וכלי תחבורה יבשתיים; התקנים עבור הטענת
מצברים; ערכות הטענת מצבר עבור כלי רכב חירום, דהיינו
מטענים עבור מצברים, כבלים למצברים, מונים להטענת

מצברים; תוכנה לשימוש ברכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב
יבשתיים כדי לעקוב אחרי זמינות ושימוש של חשמל ומקורות

כוח אחרים, ולבקרת מאפיינים של תוכן אודיו, וידיאו
ומולטימדיה ברכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים;

תוכנה לניהול והעברת תוכן מידעי, חינוכי ובידורי בצורת אודיו,
ויזואלי ומולטימדיה לרכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב
יבשתיים; תוכנה לשימוש בניהול רשתות חשמל, החלפת

מצברים והטענת מצברים עבור רכבים, מכוניות, משאיות וכלי
רכב יבשתיים; תוכנה לשימוש בשירותי ניהול אנרגיה עבור
רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים כדי לחשב

קילומטראז', לפקח על אורך חיים של המצבר, ולשמר רשומות
לגבי שימוש באנרגיה; תוכנה עבור ניהול לוגיסטיקה ושרשרת
אספקה עבור שירותי השכרה, ליסינג, מכירה והחלפה של

מצברים עבור כלי רכב יבשתיים, ועבור הפצת כוח חשמלי עבור
רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים; מכשירים עבור
בקרה, החלפה וויסות חשמל; חומרים דיגיטאליים, דהיינו,

קבצים הניתנים להורדה, דיסקים DVD, קלטות ותקליטורים עם
מוזיקה, סרטים, וידיאו, משחקי מחשב, תוכניות בידור

וחינוכיות, תוכן מולטימדיה ואודיו-ויזואלי, וצלילים; תוכנות
מחשב; חומרות מחשב; מחשבי כף-יד; התקנים של מערכות
ניווט לווייניות; תוכנה למערכת הפעלה לכלי רכב; תוכנה

לשימוש ברכבים, משאיות וכלי רכב יבשתיים לניווט, ולהפעלת
מאפייני בטיחות ומאפיינים אחרים; תוכנה לשימוש בהפעלה,
פיקוח ותחזוקה של מצברים עבור מכוניות, משאיות וכלי רכב
יבשתיים; לנהל תקשורת לגבי שימוש אנרגיה של כלי הרכב בין
הרכב לבין רשת של מתקנים עבור הפצת חשמל לכלי רכב
יבשתיים, וכדי לתקשר בין מרכזי בקרת רכבים ומערכות

הפעלת רכבים; חומרה ותוכנה עבור קישוריות אלחוטית וחוטית
למכשירים ניידים וטלפונים חכמים עבור תקשורת ושירותי רשת
EV (רכב חשמלי); חומרים דיגיטאליים, דהיינו, קבצי אודיו

הניתנים להורדה ותקליטורים המכילים מוזיקה, צלילים לשימוש
ברכבים חשמליים, מידע ניווט ומידע לגבי מגוון רחב של נושאי

עניין; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

BETTER PLACE

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217018 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 13830/06/2010



Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

Conditions/Disclaimers

י"ח תמוז תש"ע - 13930/06/2010



Preparations for body and beauty care, included in 
Class 3.

תכשירים לטיפוח הגוף והיופי, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FRUITY SHINE

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217137 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 14030/06/2010



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; honey, treacle; yeast, baking powder; 
flour and preparations made from cereals, namely 
wafers, biscuits, small cakes, pies, donuts; bakery 
products, cream-filled bakery products; snacks, 
bread, fat bread, pastry and confectionery; ice 
creams; condiments, sauces, spices; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; דבש,
נופת; שמרים, אבקת אפיה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים,
דהיינו ופלים, ביסקויטים, עוגות, עוגות פאי, עוגות דונט; מוצרי

מאפה, מוצרי מאפה ממולאי קרם; חטיפים, לחם עשיר,
תופינים וממתקים; גלידות; תבלים, רטבים; תבלינים; כולם

כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YIGAL SHAI שם: יגאל שי

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

Identification No.: 54897806מספר זיהוי: 54897806

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park 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 אופים and בכפר separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אופים
ובכפר בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

אופים בכפר

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217159 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 14130/06/2010



Toaster, barbeque, microwave ovens, toaster-oven, 
electrical pots & pens, gas stove-tops, electric stove-
tops, electric hot plate, samovars, electric kettle, 
espresso machines, electric coffee machines, electric 
emergency light, hair driers, water-bar, portable 
refrigirators, fans, heaters, radiators, electric sheet, 
heating pillow; all included in class 11.

טוסטר, מנגל, מיקרוגל, טוסטר-אובן, סירים ומחבתות
חשמליים, כירות גז, כיריים חשמליים, פלטה חשמלית,

מיחמים, קומקום חשמלי, מכונות אספרסו, מכשירים חשמליים
להכנת קפה, פנס לתאורת חירום, מייבשי שיער, בר מים,
מקררים ניידים, מאווררים, תנורי חימום, רדיאטורים, סדין

חשמלי, כירת חימום; כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YOSEF HAYIM IMPORT AND MARKETING 
LTD.

שם: יוסף חיים יבוא ושווק בע"מ

Address: Nesher, Israel כתובת : נשר, ישראל

Identification No.: 510960883מספר זיהוי: 510960883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Ben Ari, Adam Fish, Advs.

Address: 50 Moriah Avenue  , Haifa, 34572, Israel

שם: רחל בן ארי, אדם פיש, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 50  , חיפה, 34572, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים גולד, ליין,
GOLD ו-LINE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

גולד ליין
Gold Line

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217160 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 14230/06/2010



Aggregates and raw materials; all included in class 
19.

אגרגטים וחומרי מחצבה; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lime & Stone Production Company Ltd. שם: תעשיית אבן וסיד בע"מ

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

Identification No.: 520007477מספר זיהוי: 520007477

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ravit Bitan-Haver, Adv.

Address: 155 Bialik St.  , Ramat Gan, 52523, Israel

שם: רוית ביתן-חבר, עו"ד

כתובת : רחוב ביאליק 155  , רמת גן, 52523, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217161 מספר סימן

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 14330/06/2010



Electrical instruments and devices for swiching, 
conversion, accumulation & control; all included in 
class 9.

התקנים ומכשירים למיתוג, המרה, צבירה, בקרה על חשמל;
כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ESCO ISRAEL - ELECTRICITY ENERGY 
SERVICES LTD.

שם: אסקו ישראל - שירותי חשמל ואנרגיה בע"מ

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

Identification No.: 513808394מספר זיהוי: 513808394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Elrom, Konforti & Shavit, Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, אלרום, קונפורטי ושביט, עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

אסקו ישראל

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217179 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 14430/06/2010



Electrical instruments and devices for swiching, 
conversion, accumulation & control; all included in 
class 9.

התקנים ומכשירים למיתוג, המרה, צבירה, בקרה על חשמל;
כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ESCO ISRAEL - ELECTRICITY ENERGY 
SERVICES LTD.

שם: אסקו ישראל - שירותי חשמל ואנרגיה בע"מ

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

Identification No.: 513808394מספר זיהוי: 513808394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Elrom, Konforti & Shavit, Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, אלרום, קונפורטי ושביט, עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ישראל and שירות חשמל
.but in the combination of the mark ,ואנרגיה בע"מ

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ישראל ו-
שירות חשמל ואנרגיה בע"מ, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217180 מספר סימן

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 14530/06/2010



Printed matter; printed publications; books; manuals; 
magazines; periodicals; journals; stationery; 
photographs; diaries; calendars; paper and goods 
made of paper; cardboard and goods made of 
cardboard, all in class 16.

חומרים מודפסים; פרסומים מודפסים; ספרים; ספרי הדרכה;
מגזינים; כתבי עת; ג'ורנלים; ניר מכתבים; צילומים; יומנים;
לוחות שנה; נייר וטובין העשויים מנייר; קרטון וטובין העשויים

מקרטון, הכל בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Northern & Shell Worldwide Limited

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69987

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

Trade Mark No. 217297 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 14630/06/2010



Publishing services, provision of information by 
electronic means including the internet; 
entertainment and education services; cultural and 
sporting activities; live events; organisation of 
competitions and award ceremonies; publication of 
directories; electronic publishing services; information 
and advisory services relating to all the aforesaid 
services, all in class 41.

שירותי הוצאה לאור, אספקת מידע באמצעים אלקטרוניים, כולל
האינטרנט; שירותי בידור וחינוך; פעילויות תרבות וספורט;

אירועים חיים; ארגון תחרויות וטקסי פרסים; פרסום מדריכים;
שירותי פרסום אלקטרוניים; שירותי מידע וייעוץ הקשורים לכל

השירותים שצויינו לעיל, הכל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Northern & Shell Worldwide Limited

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69987

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

Trade Mark No. 217298 מספר סימן

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 14730/06/2010



Computers and computer peripherals, namely, 
computers, thin and zero clients, notebook 
computers, notebook thin and zero clients, video 
display terminals, monitors, keyboards, cathode ray 
tube displays, adapters, cables, and memory, 
computer operating system software, thin and zero 
client operating system software, computer 
application system for the afore-mentioned goods; 
device management software; multimedia software; 
multi-display software; provisioning software; all 
included in class 9.

מחשבים וציוד מחשב היקפי, דהיינו, מחשבים, יישומים עם
וללא לקוח, מחשבי פנקס רשומות, פנקס רשומות, יישומים עם
וללא לקוח, תחנות תצוגת וידאו, משגוחים, מקלדות, מצגי
מנורה קתודית, מתאמים, כבלים, וזיכרון, תוכנות מעקב

הפעלת מחשב, תוכנות מערכת הפעלה יישומים עם וללא לקוח;
מערכת יישומי מחשב עבור הטובין הנזכרים לעיל; תוכנות ניהול

מתקן; תוכנות מולטימדיה; תוכנות רבות תצוגה; תוכנות
הבטחת הוראות; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

Address: 3471 N. First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 68820

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 13/06/2008 ארה"ב , 13/06/2008

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)

THIN OS

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217310 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 14830/06/2010



Automobiles and structural parts thereof; included in 
class 12.

כלי רכב וחלקי מבנה שלהם; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 5392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ISF

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217320 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 14930/06/2010



Class: 10 סוג: 10

European Community Trade Mark , 13/06/2008 איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/06/2008

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)

Medical infusion pump; included in class 10. משאבת עירוי רפואי; הנכלל בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Baxter International Inc.

Address: One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, 
U.S.A.

Identification No.: 574

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VITALPRO

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217327 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 15030/06/2010



Cosmetic preparations; all included in class 3. תכשירי  קוסמטיקה; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TREE OF LIFE PHARMA LTD. שם: טרי אוף לייף פארמה בע"מ

Address: 41 Hasivim St., P.O.B. 7735, Petach Tikva, 
49170, Israel

כתובת : רח' הסיבים 41, ת.ד.7735, פתח תקווה, 49170,
ישראל

Identification No.: 513071621מספר זיהוי: 513071621

ארגניק
Arganique

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217388 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 15130/06/2010



Tobacco free cigarettes for medical purposes; 
included in class 5.

סיגריות ללא טבק למטרות רפואיות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TREE OF LIFE PHARMA LTD. שם: טרי אוף לייף פארמה בע"מ

Address: 41 Hasivim St., P.O.B. 7735, Petach Tikva, 
49170, Israel

כתובת : רח' הסיבים 41, ת.ד.7735, פתח תקווה, 49170,
ישראל

Identification No.: 513071621מספר זיהוי: 513071621

סמוק אאוט
Smoke Out

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217389 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 15230/06/2010



Class: 9 סוג: 9

France , 24/06/2008 צרפת , 24/06/2008

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)

Electric apparatus and instruments, namely: 
switches, in particular electric switches, differential 
switches, disconnecting switches, electronic 
switches; trip devices for electric switchgear; circuit 
breakers, in particular electric circuit breakers, 
differential circuit breakers; commutators, remote 
control switches, limiters for electricity; electric relays, 
differential relays (electric relays), control relays 
(electric relays); electric contactors; connectors; 
inverters (electricity); load controllers (electricity), 
load controllers contactors (electricity); transformers; 
push-buttons, indicator lights, signalling indicators, 
electric or electronic bells, signalling panels; electric 
plugs and sockets; electric power consumption 
indicators, meters, electric power meters, pulse 
counters, time meters; time switches, dusk-to-dawn 
switches, time-delay switches (electric relays), timers 
(except those for horology); detectors, movement 
detectors, presence detectors; dimmers, variable 
speed drives, electric power drives; remote-controlled 
dimmers, remote-controlled variable speed drives, 
remote-controlled electric power drives; light 
controllers, temperature controllers, speed 
controllers, electric power controllers; environment 
thermostats, probes, sensors; voltmeters, ammeters, 
frequency meters, multimeters; terminal screw, 
distribution terminals, distribution blocks, connection 
combs; modular electric equipment support rails; 
electrical ducts; screw covers; distribution boards 
(electricity), terminals (electricity), terminal covers; 
rotary handles, operating handles, operating handle 
locking devices, remote controls; fuse disconnectors, 
fuse-holders, fuses; insulation controllers; lightning 
arrestors, surge protectors; transmitters, receivers, 
antennas for remote control of electrical equipment 
and for signal transmission; electrical control boards, 
distribution boards; enclosures, cabinets containing 
electrical equipment; electrical control panels; 
electrical distribution desks; electrical modular part 
sets; all included in class 9.

מכשירים וכלים חשמליים, דהיינו: מתגים, במיוחד מתגים
חשמליים, מתגים דיפרנציאליים, מתגים מנתקים, מתגים

אלקטרוניים; התקני הפעלה לציוד מיתוג חשמלי; שוברי זרם,
במיוחד שוברי זרם חשמליים, שוברי זרם דיפרנציאליים;
מחלפים, מתגי שלט רחוק, מגבילים לחשמל; ממסרים

חשמליים, ממסרים דיפרנציאליים (ממסרים חשמליים), ממסרי
בקרה (ממסרים חשמליים); מגעונים חשמליים; מחברים;

מהפכים (חשמל); בקרי משא (חשמל), מגעונים של בקרי משא
(חשמל); שנאים; כפתורי לחיצה, אורות אינדיקטור,

אינדיקטורים מאותתים, פעמונים חשמליים או אלקטרוניים,
פנלים מאותתים; תקעים ושקעים חשמליים; אינדיקטורים
חשמליים של צריכת כח, מדדים, מדדי כח חשמליים, סופרי
דופק, מדדי זמן; מתגי זמן, מתגי שקיעה-לזריחה, מתגי
השהיית זמן (ממסרים חשמליים), שעוני עצר (למעט אלה
לשענות); גלאים, גלאי תנועה, גלאי נוכחות; עמעמים, הינעי
מהירות משתנה, הינעי כח חשמלי; עמעמים בשלט-רחוק,

הינעי מהירות משתנה בשלט-רחוק, הינעי כח חשמלי בשלט-
רחוק; בקרי אורות, בקרי טמפרטורה, בקרי מהירות, בקרי כח
חשמלי; וסתי חום לסביבה, מכשירי בדיקה, חיישנים; מדדי

וולטים, מדדי אמפרים, מדדי תדירות, מולטימטרים; ברגי מסוף,
מסופי חלוקה, בלוקי חלוקה, מסרקי חיבור; פסי תמיכת ציוד
חשמליים מודוליריים;  תעלות חשמליות; כיסויי ברגים; לוחות

חלוקה (חשמל), מסופים (חשמל), כיסויי מסופים; ידיות
סיבוביות, ידיות הפעלה, התקני נעילה לידיות הפעלה, שלטי
רחק; מנתקי נתיכים, מחזיקי נתיכים, נתיכים; בקרי בידוד;
כליאי ברק, מגני קפיצת מתח; משדרים, קולטים, אנטנות

לבקרה מרחוק על ציוד חשמלי ולשידור איתות; לוחות בקרה
חשמליות, לוחות חלוקה; זיוודים, ארונות המכילים ציוד חשמלי;
פנלים של בקרה חשמלית; שולחנות חלוקה חשמליים; סטים
של חלקים מודולריים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACTI 9

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217452 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 15330/06/2010



Owners

Name: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

Address: 35, rue Joseph Monier Rueil-Malmaison, 92500, 
France

Identification No.: 70031

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 תמוז תש"ע - 15430/06/2010



Car and Vehicle rental; parking place rental and car 
parking services; transport resrvation services; 
included in class 39.

השכרת כלי-רכב; השכרת  מקומות חנייה; שירותי חנייה כלי-
רכב; שירותי הזמנת תחבורה מראש; הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Car2Go Ltd. שם: קאר 2 גו בע"מ

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

Identification No.: 514145036מספר זיהוי: 514145036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נ.י.פ, קומה 19 רחוב יצחק שדה 17, תל אביב,
67775, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CAR and the combination 
2GO separately, but in the combination of the mark.

CAR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצירוף 2GO בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CAR2GO

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217466 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 15530/06/2010



Anti-dandruff shampoos and conditioners; all 
included in class 3.

תחפיפים ומייצבי שיער נגד קשקשים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

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

CLEAR 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. 217523 מספר סימן

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 15630/06/2010



Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח תמוז תש"ע - 15730/06/2010



Educational services, namely providing classes, 
seminars, workshops and educational information 
relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, enviromental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, 
corporate involvement in community, environmental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or 
online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the 
internet; all included in class 41.

שירותי חינוך, שהם מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות ומידע
חינוכי הנוגע לנושאי בחירות משקאות, בריאות, רווחה, כושר
גופני וסגנון חיים של הצרכן, מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע
סביבתי, שימורי ובעת חירום, חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות
חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה הנוגעת לנושאי בחירות

משקאות, בריאות, רווחה, כושר גופני וסגנון חיים של הצרכן,
מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע סביבתי, שימורי ובעת חירום,
חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה;
שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל השירותים הנ"ל; ובכללם כל
השירותים הנ"ל הניתנים באמצעות הטלפון או באופן מקוון

מבסיס נתונים, רשתות טלקומוניקציה לאומיות או בינלאומיות
או מהאינטרנט; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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. 217538 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 15830/06/2010



Educational services, namely providing classes, 
seminars, workshops and educational information 
relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, enviromental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, 
corporate involvement in community, environmental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or 
online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the 
internet; all included in class 41.

שירותי חינוך, שהם מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות ומידע
חינוכי הנוגע לנושאי בחירות משקאות, בריאות, רווחה, כושר
גופני וסגנון חיים של הצרכן, מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע
סביבתי, שימורי ובעת חירום, חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות
חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה הנוגעת לנושאי בחירות

משקאות, בריאות, רווחה, כושר גופני וסגנון חיים של הצרכן,
מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע סביבתי, שימורי ובעת חירום,
חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה;
שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל השירותים הנ"ל; ובכללם כל
השירותים הנ"ל הניתנים באמצעות הטלפון או באופן מקוון

מבסיס נתונים, רשתות טלקומוניקציה לאומיות או בינלאומיות
או מהאינטרנט; הכל נכלל 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

Trade Mark No. 217542 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 15930/06/2010



Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח תמוז תש"ע - 16030/06/2010



Educational services, namely providing classes, 
seminars, workshops and educational information 
relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, enviromental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, 
corporate involvement in community, environmental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or 
online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the 
internet; all included in class 41.

שירותי חינוך, שהם מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות ומידע
חינוכי הנוגע לנושאי בחירות משקאות, בריאות, רווחה, כושר
גופני וסגנון חיים של הצרכן, מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע
סביבתי, שימורי ובעת חירום, חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות
חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה הנוגעת לנושאי בחירות

משקאות, בריאות, רווחה, כושר גופני וסגנון חיים של הצרכן,
מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע סביבתי, שימורי ובעת חירום,
חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה;
שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל השירותים הנ"ל; ובכללם כל
השירותים הנ"ל הניתנים באמצעות הטלפון או באופן מקוון

מבסיס נתונים, רשתות טלקומוניקציה לאומיות או בינלאומיות
או מהאינטרנט; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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. 217548 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 16130/06/2010



Educational services, namely providing classes, 
seminars, workshops and educational information 
relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, enviromental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, 
corporate involvement in community, environmental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or 
online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the 
internet; all included in class 41.

שירותי חינוך, שהם מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות ומידע
חינוכי הנוגע לנושאי בחירות משקאות, בריאות, רווחה, כושר
גופני וסגנון חיים של הצרכן, מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע
סביבתי, שימורי ובעת חירום, חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות
חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה הנוגעת לנושאי בחירות

משקאות, בריאות, רווחה, כושר גופני וסגנון חיים של הצרכן,
מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע סביבתי, שימורי ובעת חירום,
חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה;
שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל השירותים הנ"ל; ובכללם כל
השירותים הנ"ל הניתנים באמצעות הטלפון או באופן מקוון

מבסיס נתונים, רשתות טלקומוניקציה לאומיות או בינלאומיות
או מהאינטרנט; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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. 217561 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 16230/06/2010



Educational services, namely providing classes, 
seminars, workshops and educational information 
relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, enviromental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, 
corporate involvement in community, environmental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or 
online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the 
internet; all included in class 41.

שירותי חינוך, שהם מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות ומידע
חינוכי הנוגע לנושאי בחירות משקאות, בריאות, רווחה, כושר
גופני וסגנון חיים של הצרכן, מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע
סביבתי, שימורי ובעת חירום, חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות
חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה הנוגעת לנושאי בחירות

משקאות, בריאות, רווחה, כושר גופני וסגנון חיים של הצרכן,
מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע סביבתי, שימורי ובעת חירום,
חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה;
שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל השירותים הנ"ל; ובכללם כל
השירותים הנ"ל הניתנים באמצעות הטלפון או באופן מקוון

מבסיס נתונים, רשתות טלקומוניקציה לאומיות או בינלאומיות
או מהאינטרנט; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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. 217563 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 16330/06/2010



Educational services, namely providing classes, 
seminars, workshops and educational information 
relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, enviromental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, 
corporate involvement in community, environmental, 
conservation, emergency relief, health and welfare, 
educational and medical programs and initiatives; 
consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or 
online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the 
internet; all included in class 41.

שירותי חינוך, שהם מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות ומידע
חינוכי הנוגע לנושאי בחירות משקאות, בריאות, רווחה, כושר
גופני וסגנון חיים של הצרכן, מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע
סביבתי, שימורי ובעת חירום, חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות
חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה הנוגעת לנושאי בחירות

משקאות, בריאות, רווחה, כושר גופני וסגנון חיים של הצרכן,
מעורבות תאגידית בחינוך, סיוע סביבתי, שימורי ובעת חירום,
חינוך ורווחה, תוכניות ויוזמות חינוכיות ורפואיות; מתן הכשרה;
שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל השירותים הנ"ל; ובכללם כל
השירותים הנ"ל הניתנים באמצעות הטלפון או באופן מקוון

מבסיס נתונים, רשתות טלקומוניקציה לאומיות או בינלאומיות
או מהאינטרנט; הכל נכלל 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

Trade Mark No. 217565 מספר סימן

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 16430/06/2010



Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח תמוז תש"ע - 16530/06/2010



Vitamins, minerals, and nutritional supplements; all 
included in class 5.

ויטמינים, מינרלים, ותוספים תזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Solgar, Inc.

Address: 2100 Smithtown Ave , Ronkonkoma, New York, 
11779, U.S.A.

Identification No.: 69679

(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

LITROP

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217569 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 16630/06/2010



Class: 5 סוג: 5

Denmark , 07/07/2008 דנמרק , 07/07/2008

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)

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסוכרת; כולם נכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, DK-2880 , Denmark

Identification No.: 697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים NOVO ו
-GUARD 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

NovoGuard

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217570 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 16730/06/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Undertex ltd. שם: אנדרטקס בע"מ

Address: Tel Giborim 5, Tel-Aviv-Yafo , Israel כתובת : תל גיבורים 5, תל אביב-יפו, 68105, ישראל

Identification No.: 510596919מספר זיהוי: 510596919

חברה פרטית

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

,FREE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MOVE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 217743 מספר סימן

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 16830/06/2010



Selenium and arsenic trioxide; all included in class 1. סלניום וארסן טריאוקסיד; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Industrial Minera Mexico, S.A. DE C.V.

Address: Avenida Campos Eliseos No. 400, Oficina 
1102,, Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 800010

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

S.L.P רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
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

.I.M.M.-S.L.P.

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217791 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 16930/06/2010



Metal cadmium, copper blister, copper concentrate, 
zinc concentrate and refined zinc; all included in 
class 6.

קדמיום מתכתי, ציפוי בועית נחושת, רכז נחושת, רכז אבץ
ואבץ מזוקק; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Industrial Minera Mexico, S.A. DE C.V.

Address: Avenida Campos Eliseos No. 400, Oficina 
1102,, Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 800010

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

S.L.P רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
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

.I.M.M.-S.L.P.

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217792 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 17030/06/2010



Articles included in Class 18 made of leather or of 
imitation leather; suitcases, trunks and travelling 
bags; school bags and satchels; back packs and 
beach bags; umbrellas and umbrella covers; duffel 
bags, boot bags, holdalls, wallets and bags; key 
cases and cases; purses; boxes; pouches; credit 
card holders; cheque book holders; walking canes 
and sticks; attache cases and brief cases; bands and 
straps of leather; leather shoe and boot linings; 
collars and covers for animals; leather trimmings; 
laces, leads and leashes; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 18.

טובין בסוג 18 העשויים מעור או מחיקויי עור; מזוודות, תיבות
ותיקי נסיעות; תיקי בית ספר וילקוטים ; תיקי גב ותיקי חוף;

מטריות וכיסויי מטריות; תרמילי הזווד,  תיקי מגפיים, תרמילים,
ארנקים ותיקים; נרתיקים למפתחות ונרתיקים; ארנקי נשים ;
ארגזים; פאוצ'ים; מחזיקי כרטיס אשראי; מחזיקי פנקס צ'קים;
מטות ומקלות הליכה; תיקי מסמכים ומזוודות מסמכים; חגורות
ורצועות מעור; רפידות מעור עבור נעליים ומגפיים; קולרים
וכיסויים לחיות; קישוטים מעור; סרוכים, מושכות ואפסרים;

חלקים ואביזרים לכל הטובין האמורים; כולם נכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Manchester United Limited.

Address: Sir Matt Busby Way, Old Tradford, Manchester, 
M16 ORA, United Kingdom

Identification No.: 70190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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. 217924 מספר סימן

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 17130/06/2010



Green almond; included in class 31. שקד ירוק; הנכלל בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: The Plant Production and Marketing Board שם: המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

Address: 46 Derech Hamacabim  , Rishon LeZion, Israel כתובת : דרך המכבים 46  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 500500855מספר זיהוי: 500500855

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shaul Pelles & Co., Advs.

Address: 2 Bloch Street  , Tel Aviv, 64161, Israel

שם: שאול פלס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב בלוך 2  , תל אביב, 64161, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים שקד,
ישראלי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218016 מספר סימן

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 17230/06/2010



Eatable almond; included in class 29. שקד מוכן למאכל; הנכלל בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: The Plant Production and Marketing Board שם: המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

Address: 46 Derech Hamacabim  , Rishon LeZion, Israel כתובת : דרך המכבים 46  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 500500855מספר זיהוי: 500500855

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shaul Pelles & Co., Advs.

Address: 2 Bloch Street  , Tel Aviv, 64161, Israel

שם: שאול פלס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב בלוך 2  , תל אביב, 64161, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים שקד,
ישראלי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218018 מספר סימן

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 17330/06/2010



Prepared meal, personal dishes in bowls containing 
noodles, meat, fish, sauce, seasonings, and 
processed vegetables; sauces (condiments); spices; 
all included in class 30.

ארוחה מוכנה/תבשילים אישיים ארוזים בקערית המכילים
נודלס, אטריות, בשר, דגים, רוטב, תבלינים וירקות מעובדים;

רטבים (מתובלים); תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THE SUNRIDER CORPORATION d.b.a. 
SUNRIDER INTERNATIONAL

Address: 1625 Abalon Avenue  , Torrance, CA., U.S.A.

Identification No.: 36549

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: SunRider (Israel) (Dafna Shaharabani, Adv.)

Address: Legal Department 13 Hamelacha St., North 
Industrial Area Lod, 71100, Israel

שם: סאנריידר (ישראל) (דפנה שהרבני, עו"ד)

כתובת : מחלקה משפטית רח' המלאכה 13, איזור תעשיה צפוני
לוד, 71100, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

QUINARY NOODLES

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218022 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 17430/06/2010



Charitable fundraising services; all included in class 
36.

שירותי גיוס תרומות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PeacePlayers International

Address: Washington DC, U.S.A.

Identification No.: 70203

(District of Columbia)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

Address: 2 Vizman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2  , תל אביב, 64239, ישראל

PEACEPLAYERS

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218062 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 17530/06/2010



Coffee; all included in class 30. קפה; כולם נכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Al-Fakher for tobacco Trading and Agencies 
Co. Ltd.

Address: P.O.B. 911145, Amman, 11191, Jordan

Identification No.: 70204

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

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

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination of he words  AL 
FAKHER  (also in Arabic), TURKISH CAFE, the 
image of a cup of coffee and coffee beabs, 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבצירוף המילים
AL FAKHER  (גם בערבית), TURKISH CAFE,   בדמות

פולי הקפה ובדמות הספל, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218085 מספר סימן

Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 17630/06/2010



Women's clothing , menswear, belts; all included in 
class 25.

בגדי נשים, בגדי גברים, חגורות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shani Segal שם: שני סגל

Address: RAMAT HASHARON, Israel כתובת : סוקולוב 39, ת.ד.3548, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 066443078מספר זיהוי: 066443078

Trade Mark No. 218088 מספר סימן

Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 17730/06/2010



Bricks; Tiles, not of metal, for building; Wall tiles, not 
of metal, for building; Floor tiles, not of metal; 
Ceramic borders for building; Glass mosaic; Asphalt 
paving; Mosaics for building; Tiles, not of metal; 
Porcelain tiles; all included in Class 19

לבנים; אריחים, שלא ממתכת, לבנייה; אריחים לקיר, שלא
ממתכת, לבנייה; אריחים לרצפה, לא ממתכת; גבולות קרמיים
המשמשים לבנייה; פסיפס מזכוכית; ריצוף אספלט; פסיפס

לבנייה; אריחים, לא ממתכת; אריחים מפורצלן; הנכללים כולם
בסוג 19

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd.

Address: No.1 Xiepanggang, Qingke Shiwan, Foshan, 
Guangdong, 528031, People's Republic of China

Identification No.: 800026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann, Adv.

Address: 5 Droyanov Street, Clal House, 10th Floor, Tel 
Aviv, 63143, Israel

שם: דניאל פריימן, עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5, בית כלל - קומה 10, תל אביב-יפו,
63143, ישראל

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

אם 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. 218148 מספר סימן

Application Date 23/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 17830/06/2010



Class: 11 סוג: 11

U.S.A. , 08/07/2008 ארה"ב , 08/07/2008

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)

Thermal management systems and equipment, 
namely, air conditioners, thermo-electric coolers, 
heat exchangers, liquid chillers, fans, blowers, 
impellers, speed controllers for controlling the 
foregoing, temperature and humidity sensors, and 
alarms to signify abnormal temperatures and 
humidity; included in class 11.

מערכות ניהול וציוד תרמיים, שהם מזגני אוויר, מצננים תרמו-
חשמליים, מחלפי חום, מצננים נוזליים, מאווררים, מפוחים,
דוחפים, ווסתי מהירות לוויסות הנ"ל, חיישני חום ולחות,

ואזעקות לציון מידות חום ולחות חריגות; הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McLean Midwest Corporation

Address: Champlin, Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 70208

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

אם 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. 218176 מספר סימן

Application Date 07/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 17930/06/2010



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

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן
בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים,
חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי

דלקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשמור מצרכי
מזון; חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה ; הנכללים

כולם בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Laurent Taieb שם: לורן טייב

Address: yaakov cohen 18, Ramat Hasharon , 47213, 
Israel

כתובת : יעקב כהן 18, רמת השרון, 47213, ישראל

Identification No.: 305855058מספר זיהוי: 305855058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Cherizli, Adv.

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

שם: דן שריזלי, 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 word OIL separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218178 מספר סימן

Application Date 07/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 18030/06/2010



Industrial oils and fats; lubrication oils; dust absorbing 
compunds, moisturizing compounds and binding 
compounds; fuel materials (including engine 
benzene) and for lighting; bulbs and filaments 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: Laurent Taieb שם: לורן טייב

Address:  ישראל47213, רמת השרון, 18יעקב כהן , כתובת : יעקב כהן 18, רמת השרון, 47213, ישראל

Identification No.: 305855058מספר זיהוי: 305855058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Cherizli, Adv.

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

שם: דן שריזלי, 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 word OIL separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218181 מספר סימן

Application Date 07/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 18130/06/2010



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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sheriwood Ltd. שם: שריווד בע"מ

Address: hagitit 19, Hadera , Israel כתובת : הגיתית 19, חדרה, ישראל

Identification No.: 513442541מספר זיהוי: 513442541

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ran Darzi, Adv.

Address: 15 Abba Hillel St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: רן דרזי, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 15  , רמת גן, 52522, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words פיתה and פלוס and the
combination הכי שווארמה שיש, but in the combination
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים פיתה ופלוס
ובצירוף הכי שווארמה שיש, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218187 מספר סימן

Application Date 11/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 18230/06/2010



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

שירותים להספקת מזון ומשקה;  הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sheriwood Ltd. שם: שריווד בע"מ

Address:  חדרה, ישראל19הגיתית , כתובת : הגיתית 19, חדרה, ישראל

Identification No.: 513442541מספר זיהוי: 513442541

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ran Darzi, Adv.

Address: 15 Abba Hillel St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: רן דרזי, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 15  , רמת גן, 52522, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the combination השניצל העברי הראשון,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף השניצל
העברי הראשון, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218190 מספר סימן

Application Date 11/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 18330/06/2010



Hair straightener and hair curling irons; all included in 
class 11.

מחליקי שיער ומסלסלי שיער חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Wetline pro - Israel ltd. שם: ווטליין פרו- ישראל בע"מ

Address: Vital 15, Tel-Aviv-Yafo , 66088, Israel כתובת : ויטאל 15, תל אביב-יפו, 66088, ישראל

Identification No.: 514142660מספר זיהוי: 514142660

חברה פרטית

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218361 מספר סימן

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 18430/06/2010



Footwear; all included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tatarella Distribuzione S.p.A.,

Address: S.P. 231, Km 5.2. Centro Commerciale Barese, 
Bitonto (BA), Italy

Identification No.: 800043

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 COLLECTION separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218375 מספר סימן

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 18530/06/2010



Provision of driving lessons, sports and safety driving 
training, preventive driving training, advanced driving 
training; all included in class 41.

שירותי הדרכת נהיגה, הדרכת נהיגה ספורטיבית ובטיחותית,
הדרכת נהיגה מונעת, הדרכת נהיגה מתקדמת; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BARAK DAVID שם: ברק דוד

Address: כתובת : מנדס 32, רמת גן, ישראל

Identification No.: 025326679מספר זיהוי: 025326679

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218397 מספר סימן

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 18630/06/2010



Technological services, namely graphical design and 
development; all included in class 42.

שירותים טכנולוגיים, דהיינו עיצוב ופיתוח גרפי; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: דוד חליבה תקשורת חזותית בע"מ

כתובת : שמעון הצדיק 19, תל אביב-יפו, 68024, ישראל

מספר זיהוי: 513735175

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviram Mazayov, Adv.

Address: 26 NACHMANI ST, Tel Aviv, 65794, Israel

שם: אבירם מזיוב, עו"ד

כתובת : רח' נחמני 26, תל אביב, 65794, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the letters D and ד, but in the form
appearing in the mark.

,D-רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות ד ו
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218398 מספר סימן

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 18730/06/2010



Hand-operated choppers; all included in class 8. קופיצים ידניים; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SQUARE ONE ENTERTAINMENT, INC.

Address: MIAMI BEACH FLORIDA, U.S.A.

Identification No.: 70219

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

CHOP 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

SLAP CHOP

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218458 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 18830/06/2010



Paper and paper articles; disposable pads of 
cellulose or paper; all included in Class 16.

נייר ופריטים מנייר; פנקסים חד פעמיים של תאית או נייר; הכל
נכלל בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mölnlycke Health Care AB

Address: Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, 
Sweden, Sweden

Identification No.: 800055

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

DRISITE

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218474 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 18930/06/2010



Sensor for measuring CO concentration in 
underground parking lots, included in class 9.

רגש (סנסור) למדידת ריכוז גז פחמן חד-חמצני (CO) בחניונים
תת קרקעיים, הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CONTEL AUTOMATION AND CONTROL LTD שם: קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

Address: 21 Yagea Kapayim, P.O.B. 3570, Petach Tikva, 
49130, Israel

כתובת : יגיע כפיים 21 ג' קריית אריה, ת.ד.3570, פתח תקוה,
49130, ישראל

Identification No.: 510421613מספר זיהוי: 510421613

חברה פרטית

SENSICO

Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218581 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 19030/06/2010



Software for billing aircondition energy consumer, 
included in class 9.

תוכנה לחיוב צרכני אנרגיה של מיזוג אוויר, הנכללת בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CONTEL AUTOMATION AND CONTROL LTD שם: קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

Address: 21 Yagea Kapayim, P.O.B. 3570, Petach Tikva, 
49130, Israel

כתובת : יגיע כפיים 21 ג' קריית אריה, ת.ד.3570, פתח תקוה,
49130, ישראל

Identification No.: 510421613מספר זיהוי: 510421613

חברה פרטית

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EnerPay

Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218632 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 19130/06/2010



Software for displaying and logging gas analysis 
measurements data, included in class 9.

תוכנה להצגת ואגירת נתוני מדידת ניטור גזים (לחניונים),
הנכללת בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CONTEL AUTOMATION AND CONTROL LTD שם: קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

Address: 21 Yagea Kapayim, P.O.B. 3570, Petach Tikva, 
49130, Israel

כתובת : יגיע כפיים 21 ג' קריית אריה, ת.ד.3570, פתח תקוה,
49130, ישראל

Identification No.: 510421613מספר זיהוי: 510421613

חברה פרטית

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SensiLog

Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218633 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 19230/06/2010



Controller for gas analysis (in parking lots), included 
in class 9.

בקר לניטור גזים (לחניונים), הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CONTEL AUTOMATION AND CONTROL LTD שם: קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

Address: 21 Yagea Kapayim, P.O.B. 3570, Petach Tikva, 
49130, Israel

כתובת : יגיע כפיים 21 ג' קריית אריה, ת.ד.3570, פתח תקוה,
49130, ישראל

Identification No.: 510421613מספר זיהוי: 510421613

חברה פרטית

SensiTrol

Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218634 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 19330/06/2010



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

Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SPOTLIGHT

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218637 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 19430/06/2010



Class: 3 סוג: 3

Malta , 17/11/2008, No. 48389 מלטה , 17/11/2008 , מספר 48389

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

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

Perfuming preparations for the atmosphere; 
potpourri, essential oils, room perfume sprays; 
preparations for perfuming or fragrancing the air; all 
included in class 3

תכשירי בישום לסביבה; פוטפורי, שמנים אתריים, תרסיסים
לבישום חדרים; תכשירים לבישום או להפצת ניחוחות באויר;

הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane  , Hull, HU8 7DS, United 
Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COMPACT 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

FRESHMATIC COMPACT

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218657 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 19530/06/2010



Class: 11 סוג: 11

Malta , 17/11/2008, No. 48391 מלטה , 17/11/2008 , מספר 48391

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

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

Apparatus and instruments, all for scenting, purifying 
or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods ; all included in class 11

התקנים ומכשירים, כולם לבישום, טיהור או רענון
האטמוספירה; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין האמורים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane  , Hull, HU8 7DS, United 
Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COMPACT 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

FRESHMATIC COMPACT

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218658 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 19630/06/2010



Class: 5 סוג: 5

Malta , 17/11/2008, No. 48390 מלטה , 17/11/2008 , מספר 48390

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

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

Air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; preparations for 
perfuming or fragrancing the air; deodorants; 
preparations for neutralising odours ; all included in 
class 5

תכשירים לרענון האויר; תכשירים לטיהור האויר; מרענני אויר
לחדרים; תכשירים לבישום או הפצת ניחוחות באויר;

דיאודורנטים; תכשירים לניטרול ריחות;  הנכללים כולם בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane  , Hull, HU8 7DS, United 
Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COMPACT 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

FRESHMATIC COMPACT

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218659 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 19730/06/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה (שאינם אורטופדיים) וכיסויי ראש ;
הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CORTEFIEL, S.A.

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 43349

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 218755 מספר סימן

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 19830/06/2010



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LANGELLA UOMO S.R.L.

Address: Isola 7 Lotto 714, NAPLES, 80035, Italy

Identification No.: 800094

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

TAKESHY KUROSAWA

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218802 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 19930/06/2010



Class: 7 סוג: 7

Germany , 23/09/2008, No. 30 2008 061 875.2 גרמניה , 23/09/2008 , מספר 875.2 061 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)

Oil filters and air filters for motor vehicles, included in 
Class 7

מסנני שמן ומסנני אוויר לכלי רכב ממונעים, הנכללים בסוג 7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Liqui-Moly Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung

Address: Ulm, Germany

Identification No.: 35955

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

LIQUI  MOLY

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218829 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 20030/06/2010



UEFA

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218894 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 20130/06/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח תמוז תש"ע - 20230/06/2010



Exposed films, slides, small electronic games 
intended for use with a television set; video games; 
game consoles, coin-operated video games for game 
halls (arcade games); video game apparatus; video 
game cassettes; video game disks; software 
(recorded programs), including software for games; 
computer programs and databases; video game 
accessories; gamepads; hand- or voice-activated 
gamepads, steering wheels for video games and 
dancing mats for video games; recorded or 
downloaded sounds, images or data; videotapes, 
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks, 
floppy disks, optical disks, compact disks, CD-ROMs, 
video disks, memory cards, USB mass storage 
devices, either blank or pre-recorded with music, 
sound or images (which may be animated cartoons); 
holograms; electronic publications provided via CD-
ROMs, databases and the Internet; spectacles, 
sunglasses, diving and swimming goggles; cases, 
cords and chains for sunglasses and spectacles; 
binoculars; magnets and ornamental magnets; 
directional compasses; sound and image recording, 
transmission and reproduction apparatus; satellite 
dishes; decoders, namely software and hardware 
capable of converting, supplying and transmitting 
sound and visual data; televisions; flat screens, liquid 
crystal display screens, high-definition screens and 
plasma screens; radios; home cinema systems; 
video recorders; CD players; DVD players; MP3 
players; cassette players; minidisk players; player 
equipment containing music in digital form; 
loudspeakers; headsets, earphones; computers; 
karaoke systems; sound-editing and mixing systems; 
video image editing and mixing systems; electronic 
data processing apparatus; computer keyboards; 
computer screens; modems; computer accessories 
included in this class; computer mouse devices, 
mouse pads; navigation systems; personal digital 
assistants (PDA); electronic pocket translators; 
dictaphones; electronic diaries; scanners; printers; 
photocopiers; facsimile machines; telephones, 
automatic answering machines; videophones; cellular 
telephones; accessories for cellular phones included 
in this class, namely cellular phone cases, hands-free 
kits for cellular phones, earphones and headsets for 
cellular phones, cellular phone keyboards, thongs for 
cellular phones, special cases for carrying cellular 
phones, cameras and photographic camera 
attachments for cellular phones; remote controls for 
television sets and video systems; teleconference 
systems; calculators; credit card readers; currency 
converters; automated teller machines; video 
cameras, portable cameras with built-in video 
recorders; photographic equipment, photographic 
cameras, cameras (cinematographic cameras), 
projectors, flash lamps, special cases and cords for 
photographic cameras and instruments, electric cells 
and batteries; computer screen-saver programs; 
recorded or blank magnetic, digital or analog sound 
or image recording media; magnetic cards 
(encoded); memory cards; microchip cards; chip or 
magnetic credit cards, chip or magnetic telephone 
cards, magnetic or chip cards for change dispensers, 
magnetic or chip cards for automated teller machines 
and currency conversion machines, prepaid magnetic

סרטים חשופים, שקופיות, משחקים אלקטרוניים קטנים
המיועדים לשימוש עם מערכת טלוויזיה; משחקי ווידיאו;
קונסולות משחקים, משחקי ווידאו המופעלים במטבעות

לאולמות משחקים (משחקי ארקייד); מכשירים למשחקי ווידאו;
קסטות למשחקי ווידיאו; דיסקים למשחקי ווידיאו; תוכנה

(תוכניות מוקלטות), כולל תוכנה למשחקים; תוכניות מחשב
ומאגרי נתונים; אביזרים למשחקי ווידאו; פדים למשחק; פדים
למשחק המופעלים על ידי יד או קול, הגאים עבור משחקי ווידאו
ושטיחוני ריקוד עבור משחקי ווידאו; קולות, דמויות או נתונים
מוקלטים או מורדים; קלטות ווידאו, קלטות מגנטיות, דיסקים
מגנטייםDVDs, , מיני-דיסקים, דיסקי פלופי, דיסקים אופטיים,
תקליטורים, CD-ROMs, דיסקי ווידיאו, כרטיסי זיכרון, התקני
אחסון המוני USB, בין אם ריקים או מוקלטים מראש עם
מוסיקה, קול או בבואות (שיכולות להיות סרטים מצוירים);

-CD הולוגרמות; פרסומים אלקטרוניים המסופקים באמצעות
ROM, מאגרי נתונים והאינטרנט; משקפיים, משקפי שמש,

משקפות צלילה ושחיה; נרתיקים, מיתרים ושרשראות למשקפי
שמש ומשקפיים; משקפות; מגנטים ומגנטים קישוטיים; מצפנים
להכוונה; מכשירי הקלטה, העברה ושיעתוק של קול ובבואה;
צלחות לוויין; מפענחים, דהיינו תוכנה וחומרה היכולות להמיר,
לספק ולהעביר נתוני אודיו ווידיאו; טלוויזיות; מסכים שטוחים,
מסכי LCD, מסכים באיכות גבוהה ומסכי פלזמה; מקלטי רדיו;
מערכות קולנוע ביתי; מקליטי ווידיאו; נגני CD; נגני DVD; נגני
MP3; נגני קסטה; נגני מינידיסק; ציוד נגינה המכיל מוזיקה

בפורמט דיגיטאלי; רמקולים; אוזניות ראש, אוזניות; מחשבים;
מערכות קריוקי; מערכות מיקס ועריכה לאודיו; מערכות מיקס
ועריכה לבבואות ווידיאו; התקני עיבוד נתונים אלקטרוניים;

מקלדות מחשב; מסכי מחשב; מודמים; אביזרי מחשב הנכללים
בסוג זה; התקני עכברי מחשב, פדים לעכבר; מערכות ניווט;

מסייעים אישיים דיגיטאליים (PDA); מתרגמי כיס אלקטרוניים;
דיקטאפונים; יומנים אלקטרוניים; סורקים; מדפסות; מכונות
צילום; מכונות פקס; טלפונים; משיבונים אוטומטיים; טלפונים-
ווידיאו; טלפונים סלולאריים; אביזרים לטלפונים ניידים הנכללים

בסוג זה, דהיינו כיסויי טלפון סלולארי, התקנים לשימוש
בטלפונים ניידים ללא ידיים, אוזניות ואוזניות-ראש לטלפונים
ניידים, מקלדות לטלפונים ניידים, רצועות לטלפונים ניידים,
נרתיקים מיוחדים לנשיאת טלפונים ניידים, מצלמות ואביזרים

נלווים למצלמות צילום לטלפונים ניידים; שלטים רחוקים
למערכות טלוויזיה ומערכות וידאו; מערכות ועידת רחק;

מחשבונים; קוראי כרטיסי אשראי; ממירי מטבעות; כספומטים;
מצלמות וידאו, מצלמות ניידות עם מקליטי וידאו מובנים; ציוד
צילום, מצלמות צילום; מצלמות (מצלמות סרטים), מקרנים,

מנורות פלאש, נרתיקים ומיתרים מיוחדים למצלמות וכלי צילום,
תאים חשמליים וסוללות; תוכניות שומרי מסך למחשב; מדיה
מגנטית, דיגיטאלית או אנלוגית מוקלטת או ריקה להקלטת קול

או בבואות; כרטיסים מגנטיים (מקודדים); כרטיסי זיכרון;
כרטיסי מיקרו-מעבד; כרטיסי אשראי עם שבב או מגנטיים,

כרטיסי טלפון עם שבב או מגנטיים, כרטיסים למכונות להנפקת
כסף קטן עם שבב או מגנטיים; כרטיסים לכספומטים וממירי
מטבעות עם שבב או מגנטיים, כרטיסים משולמים מראש
לטלפונים ניידים, כרטיסים לנסיעות ומופעים עם שבב או
מגנטיים, כרטיסים לאבטחת צ'קים עם שבב או מגנטיים

וכרטיסי חיוב עם שבב או מגנטיים; מגהצים שטוחים; אזעקות;
מנפיקים אלקטרוניים; מערכות תשלום  עבור מסחר אלקטרוני,
שרוולי רוח (אינדיקאטורים לכיוון רוח); ציוד למדידת מרחק;

ציוד למדידת ותצוגת מהירות; כפפות מגן; מקלטי אודיו; מגברי
קול; שפופרות תמונת טלוויזיה; שפופרות קרני-קתודה

לטלוויזיה; מפענחים, דהיינו תוכנת וחומרת מחשב היכולות
להמיר, לספק ולהעביר נתונים קוליים וחזותיים; כונני דיסק
למחשבים; משחקים אלקטרוניים עם LCD ; מוליכים למחצה
מוגנים; מעגלים משולבים עם תוכניות מוקלטות עבור עיבוד
נתונים קוליים, חזותיים או של מחשב; סוללות נטענות; יחידות
מעבד מרכזי וממירים עבור נתונים קוליים או חזותיים; כבלים
להעברת מידע; מכשירי תשלום עבור מסחר אלקטרוני; קסדות
מגן לספורט; צמידי זהות מגנטיים; רכיבים של כלים חשמליים;

י"ח תמוז תש"ע - 20330/06/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

or chip cards for cellular telephones, magnetic or chip 
cards for travelling and shows, magnetic or chip 
check guarantee cards and magnetic or chip debit 
cards; flat irons; alarms; electronic dispensers; 
payment systems for electronic commerce, wind 
socks (wind-direction indicators); distance-measuring 
equipment; speed measuring and displaying 
equipment; protective gloves; audio receivers, sound 
amplifiers; television picture tubes; television cathode
-ray tubes; decoders, namely, software and computer 
hardware which can convert, supply and transmit 
sound and visual data; disk drives for computers; 
electronic games with liquid crystal displays; 
protected semiconductors; integrated circuits with 
recorded programs for processing audio, visual or 
computer data; rechargeable batteries; central 
processing units and converters for audio and visual 
data; cables for data transmission; payment 
apparatus for electronic commerce; protective 
helmets for sports; magnetic identity bracelets; 
assemblies of electronic instruments; air/fuel 
coefficient analyzers; remote controls for locking 
cars; all included in class 9.

מנתחי מקדם אוויר/דלק; שלטים רחוקים עבור נעילת מכוניות;
הנכללים כולם בסוג 9.

י"ח תמוז תש"ע - 20430/06/2010



Training services which combines athletic 
performances and matrial arts training; included in 
class 41.

שירותי אימון והדרכה של שיטת אומנות לחימה המשלבת
יכולות אתלטיות; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dr Guy Mor שם: ד"ר גיא מור

Address: P.O.B. 4118, Nez ziyyona, 70400, Israel כתובת : ת.ד.4118, נס ציונה, 70400, ישראל

Identification No.: 022023162מספר זיהוי: 022023162

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

,SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
KIDS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SuperKids

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219077 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 20530/06/2010



Alcoholic beverages; alcoholic cocktail mixes; tequila; 
all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים; תערובות קוקטילים אלכוהוליים; טקילה;
הכל כלול בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

Address: Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, 
Jalisco , 45601, Mexico

Identification No.: 800099

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

JOSE CUERVO PLATINO

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219155 מספר סימן
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Prepared, packaged and frozen meals consisting 
primarily of rice or pasta; bakery goods, pastries, 
cookies, crackers; rice cakes; staple foods, namely, 
coffee, tea, flour, mixes for making bakery goods, 
fruit and vegetable fillings for pies and cakes, 
chocolate chips, coconut flakes, marshmallows, 
frostings, breads; rolls, croutons; stuffing mixes 
containing bread; bread crumbs; breakfast cereals, 
sugar, candy, sauces, excluding applesauce and 
cranberry sauce, gravy, honey; spices, food flavoring 
extracts, pastas, noodles, rice; condiment relishes, 
mayonnaise, table syrups, vinegar, salad dressings, 
ice cream; snack foods, namely, potato-, wheat-, 
corn-, rice-, and nut-based snack foods; condiments, 
namely, food flavorings and seasonings, powdered 
beverage mixes for use in making coffee, iced tea, 
cocoa, breakfast drinks, milk and chocolate drinks, 
condiments, namely, sofrito, recaito, and marinades; 
flan; tortillas; frozen dough; challah and challah rolls, 
in Class 30

ארוחות מוכנות, ארוזות וקפואות המורכבות בעיקר מאורז או
פסטה; טובין אפויים, מאפים, עוגיות, קרקרים; עוגות אורז;
מאכלים בסיסיים, שהם, קפה, תה, קמח, תערובות להכנת
מאפים, מילוי פירות וירקות לפשטידות ועוגות, שבבי שוקולד,
פתיתי קוקוס, מרשמלו, זיגוגים, לחמים; לחמניות, קרוטונים;
תערובות מילוי המכילות לחם; פירורי לחם; דגני בוקר, סוכר,
סוכריות, רטבים, למעט מחית תפוחים ורוטב חמוציות, רטבים
לבשר, דבש; תבלינים, תמציות חומרי טעם למזון, פסטות,

אטריות, אורז; תבלינים מעוררי תיאבון, מיונז, סירופ לשולחן,
חומץ, רוטב לסלט, גלידה; חטיפים, דהיינו, העשויים מתפ"א,
חיטה, תירס, וחטיפים על בסיס אגוזים; תבלינים, דהיינו, חומרי
טעם למזון ותבלון, תערובות אבקה להכנת משקה קפה, תה
קר, קקאו, משקאות בוקר, משקאות חלב ושוקולד, תבלינים,

דהיינו, תבלין תבשיל סופריטו ורקאיטו, משרים; פלאן;
טורטיות; בצק קפוא; חלות ולחמניות; הנכללים כולם בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wakefern Food Corp.

Address: 5000 Riverside Drive, Keasbey, New Jersey , 
08832, U.S.A.

Identification No.: 800135

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. 219284 מספר סימן

Application Date 04/03/2009 תאריך הגשה
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Prepared, packaged and frozen meals consisting 
primarily of rice or pasta; bakery goods, pastries, 
cookies, crackers; rice cakes; staple foods, namely, 
coffee, tea, flour, mixes for making bakery goods, 
fruit and vegetable fillings for pies and cakes, 
chocolate chips, coconut flakes, marshmallows, 
frostings, breads; rolls, croutons; stuffing mixes 
containing bread; bread crumbs; breakfast cereals, 
sugar, candy, sauces, excluding applesauce and 
cranberry sauce, gravy, honey; spices, food flavoring 
extracts, pastas, noodles, rice; condiment relishes, 
mayonnaise, table syrups, vinegar, salad dressings, 
ice cream; snack foods, namely, potato-, wheat-, 
corn-, rice-, and nut-based snack foods; condiments, 
namely, food flavorings and seasonings, powdered 
beverage mixes for use in making coffee, iced tea, 
cocoa, breakfast drinks, milk and chocolate drinks, 
condiments, namely, sofrito, recaito, and marinades; 
flan; tortillas; frozen dough; challah and challah rolls, 
in Class 30

ארוחות מוכנות, ארוזות וקפואות המורכבות בעיקר מאורז או
פסטה; טובין אפויים, מאפים, עוגיות, קרקרים; עוגות אורז;
מאכלים בסיסיים, שהם, קפה, תה, קמח, תערובות להכנת
מאפים, מילוי פירות וירקות לפשטידות ועוגות, שבבי שוקולד,
פתיתי קוקוס, מרשמלו, זיגוגים, לחמים; לחמניות, קרוטונים;
תערובות מילוי המכילות לחם; פירורי לחם; דגני בוקר, סוכר,
סוכריות, רטבים, למעט מחית תפוחים ורוטב חמוציות, רטבים
לבשר, דבש; תבלינים, תמציות חומרי טעם למזון, פסטות,

אטריות, אורז; תבלינים מעוררי תיאבון, מיונז, סירופ לשולחן,
חומץ, רוטב לסלט, גלידה; חטיפים, דהיינו, העשויים מתפ"א,
חיטה, תירס, וחטיפים על בסיס אגוזים; תבלינים, דהיינו, חומרי
טעם למזון ותבלון, תערובות אבקה להכנת משקה קפה, תה
קר, קקאו, משקאות בוקר, משקאות חלב ושוקולד, תבלינים,

דהיינו, תבלין תבשיל סופריטו ורקאיטו, משרים; פלאן;
טורטיות; בצק קפוא; חלות ולחמניות; הנכללים כולם בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wakefern Food Corp.

Address: 5000 Riverside Drive, Keasbey, New Jersey , 
08832, U.S.A.

Identification No.: 800135

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

SHOPRITE

Application Date 04/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219285 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 20830/06/2010



Meats, fish, poultry, processed fruits and vegetables, 
prepared, packaged and frozen meals consisting 
primarily of meat, poultry, fish or vegetables; eggs, 
dairy products, excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt, edible oils and fats, nondairy 
creamers, nondairy whipped topping, processed 
nuts, peanut butter, preserves, jams, jellies, pickles, 
processed olives, processed peppers, applesauce 
and cranberry sauce; canned soup; dry soup mixes, 
and canned milk; soy-based food beverage for use 
as a milk substitute; in Class 29

בשר, דגים, עופות, פירות וירקות מעובדים, ארוחות מוכנות,
ארוזות וקפואות המורכבות בעיקר מבשר, עופות , דגים או
ירקות; ביצים, מוצרי חלב, למעט גלידה, גלידה דלת שומן

ויוגורט קפוא, שמנים ושומנים אכילים, מלבינים שאינם חלביים,
קצפות וציפויים שאינם חלביים, אגוזים מעובדים, ממרח
בוטנים, שימורים, ריבות, ג'לי, מלפפונים חמוצים, זיתים

מעובדים, פלפלים מעובדים, מחית תפוחים ורוטב חמוציות;
מרק בפחית;  תערובות יבשות של מרק להכנה מהירה, חלב
משומר; משקה על בסיס סויה המשמש כתחליף חלב; הנכללים

כולם בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wakefern Food Corp.

Address: 5000 Riverside Drive, Keasbey, New Jersey , 
08832, U.S.A.

Identification No.: 800135

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

SHOPRITE

Application Date 04/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219286 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 20930/06/2010



Meats, fish, poultry, processed fruits and vegetables, 
prepared, packaged and frozen meals consisting 
primarily of meat, poultry, fish or vegetables; eggs, 
dairy products, excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt, edible oils and fats, nondairy 
creamers, nondairy whipped topping, processed 
nuts, peanut butter, preserves, jams, jellies, pickles, 
processed olives, processed peppers, applesauce 
and cranberry sauce; canned soup; dry soup mixes, 
and canned milk; soy-based food beverage for use 
as a milk substitute, in Class 29

בשר, דגים, עופות, פירות וירקות מעובדים, ארוחות מוכנות,
ארוזות וקפואות המורכבות בעיקר מבשר, עופות , דגים או
ירקות; ביצים, מוצרי חלב, למעט גלידה, גלידה דלת שומן

ויוגורט קפוא, שמנים ושומנים אכילים, מלבינים שאינם חלביים,
קצפות וציפויים שאינם חלביים, אגוזים מעובדים, ממרח
בוטנים, שימורים, ריבות, ג'לי, מלפפונים חמוצים, זיתים

מעובדים, פלפלים מעובדים, מחית תפוחים ורוטב חמוציות;
מרק בפחית;  תערובות יבשות של מרק להכנה מהירה, חלב
משומר; משקה על בסיס סויה המשמש כתחליף חלב; הנכללים

כולם בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wakefern Food Corp.

Address: 5000 Riverside Drive, Keasbey, New Jersey , 
08832, U.S.A.

Identification No.: 800135

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. 219287 מספר סימן

Application Date 04/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 21030/06/2010



Class: 36 סוג: 36

France , 10/09/2008, No. 08/3597859 צרפת , 10/09/2008 , מספר 08/3597859

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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; bank affairs; monetary affairs, financial 
affairs, financial intermediation, banking and 
monetary; competition to reinforcement of equity of 
firms namely acquisition of holdings in the financial 
field; banking, financial and monetary services; 
financing services, namely relating to financing of 
equipment and of public facilities; electronic fund 
transfer; investment services of funds, banking, 
banking monetary, stock exchange and of passages 
of orders in the financial markets by all medium and 
namely Internet, portable telephones, assistant staff 
(computer), television, satellite; financial information, 
banking, monetary and stock exchange; financial 
analysis; stock exchange quotations; services of 
consulting in treasury management of enterprises; 
subscriptions and financial management of accounts 
of relative securities namely to financing of 
equipment and of public facilities; stock and bonds 
brokerage; mutual funds, capital investment; 
operations of supplies in capital of exchange; 
financial consultancy, banking and monetary; credit; 
financial and fiscal assessments; fiscal valuations; 
trusteeship services; mutual funds; granting of 
advances of funds; fund investments; electronic fund 
transfer; fund sponsorship; issue of tokens of values; 
credit and debit card services; credit bureau; debt 
collection agencies; lease purchase finance; leasing 
of real property; constitution and capital investment, 
of which the acquisition of holdings in of firms and 
namely these of building sector; all included in class 
36.

ביטוח; עסקי בנק; עסקי כספים, עסקים פיננסיים, תיווך פיננסי,
בנקאות וכספים; התמודדות בחיזוק אקוויטי של חברות שהיא
רכישה של מניות בתחום הפיננסי; שירותים בנקאיים, פיננסיים
וכספיים; שירותים פיננסיים, שהם קשורים למימון של ציוד ושל
מתקנים ציבוריים; העברה אלקטרונית של הון; שירותי השקעה

של כספים, בנקאות, בנקאות מוניטרית, ניירות ערך ושל
העברות של הזמנות בשווקים הפיננסיים על ידי כל מדיום שהם
אינטרנט, טלפונים ניידים, עזרים (מחשב), טלוויזיה, לוויין;
מידע פיננסי, בנקאי, כספי ושל ניירות ערך; ניתוח פיננסי;
הצעות מסחריות של ניירות ערך; שירותי ייעוץ בגזברות של
חברות; מינויים וניהול פיננסי של חשבונות אגרות חוב יחסיות
שהם מימון של ציוד ושל מתקנים ציבוריים; דמי תיווך של ניירות
ערך ואגרות חוב; קרנות נאמנות, השקעת הון; תפעול אספקות
של העברת הון; ייעוץ פיננסי, בנקאי וכספי; אשראי; שומות

פיננסיות ופיסקליות; הערכות פיסקליות; שירותי נאמנות; קרנות
נאמנות; מתן מקדמות כספיות; השקעות כספים; העברה
אלקטרונית של כספים; חסות כספית; הנפקת אותות ערך;
שירותי כרטיסי אשראי וחיוב; סוכנות אשראי; סוכנויות גביית
חוב; מימון רכישת שטרי חכירה; חכירת נדל"ן; השקעת הרכב
והון, בה רכישת מניות בחברות שהינן בתחום הבניין; הנכללים

כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

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

INFRAMED

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219380 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 21130/06/2010



Owners

Name: CDC International

Address: 56, rue de Lille, Paris, France

Identification No.: 800146

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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 תמוז תש"ע - 21230/06/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 30/09/2008, No. 77582731 ארה"ב , 30/09/2008 , מספר 77582731

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

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

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

עיצוב ובחינה של מוצרים תואמי USB עבור צד שלישי, שהם
מחשבים תואמי USB, מוצרי  חשמל וטלקומוניקציה; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

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

Identification No.: 800074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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. 219536 מספר סימן

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 21330/06/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 30/09/2008, No. 77582723 ארה"ב , 30/09/2008 , מספר 77582723

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

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

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

מחשב והתקנים חשמליים תואמי USB, קונסולות משחקי
מחשב לשימוש עם צג או מסך חיצוני, ציוד היקפי למחשב; ציוד
צרכני חשמלי תואם USB, שהוא מצלמות, מצלמות וידאו, נגני
ומקלטי אודיו ווידאו, נגני MP3, נגני CD, נגני DVD, טלפונים
סלולריים, עזרים דיגיטליים אישיים; USB מותאם מערכות
הצבה גלובלית המכילות מחשבים, תוכנת מחשב, משדרים,

מקלטים והתקני ממשק רשת; ומכשירי מדידה ובחינה
חשמליים תואמי USB לעיצוב ובחינת המאפיינים, תאימות,

יכולת פעולה הדדית, תפקוד, מילוי דרישות ודבקות
לסטנדרטים תעשייתיים של ההתקנים הנ"ל, רכיבים ומערכות
תואמי USB; כבלים ומחברים למחשב; תוכנת מחשב מעוצבת
USB במיוחד עבור שליטה בתפעול של מארח והתקנים תואמי
USB ולשימוש בתפעול של כל הנ"ל; תוכנת מחשב תואמת
לבחינה של אפיונים, תאימות, יכולת פעולה הדדית, תפקוד,
מילוי דרישות ודבקות לסטנדרטים תעשייתיים של מחשבים,

מוצרי חשמל וטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219539 מספר סימן

Application Date 18/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 21430/06/2010



Owners

Name: Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

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

Identification No.: 800074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח תמוז תש"ע - 21530/06/2010



Electronic sensors and sensor modules for use in 
monitoring temperature, relative humidity and other 
parameters of perishables for use in logistics, such 
as cold chain management; all included in class 9.

חיישנים אלקטרוניים ורכיבי חיישנים לשימוש בניטור
טמפרטורה, לחות יחסית ופרמטרים אחרים של מוצרים

מתכלים לשימוש בלוגיסטיקה, כגון שרשרת ניהול קרה; הכל
כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STEPAC L.A. THE STERILIZING PACKAGING 
COMPANY OF L.A., LTD.

שם: סטפאק ל.א. חברה לייצור אריזות לסטריליזציה בע"מ

Address: כתובת : תפן, ישראל

Identification No.: 35446מספר זיהוי: 35446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

XSENSER

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219590 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 21630/06/2010



Laundry stain remover; all included in class 3. מסיר כתמים בכביסה; הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 20 KINGSBRIDGE ROAD  , Piscataway, New 
Jersey, 08854, U.S.A.

Identification No.: 17553

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

MAX FORCE

Application Date 02/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219596 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 21730/06/2010



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

מכונות עבור יצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 4000 North First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

DIRECTSEED

Application Date 03/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219600 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 21830/06/2010



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: NICE-VEND LTD שם: נייס ונד בע"מ

Address: Hapardes 90, Neve Yerek, 49945, Israel כתובת : הפרדס 90, נוה ירק, 49945, ישראל

Identification No.: 513930479מספר זיהוי: 513930479

חברה פרטית

Trade Mark No. 219617 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 21930/06/2010



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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NICE-VEND LTD שם: נייס ונד בע"מ

Address:  ישראל49945, נוה ירק, 90הפרדס , כתובת : הפרדס 90, נוה ירק, 49945, ישראל

Identification No.: 513930479מספר זיהוי: 513930479

חברה פרטית

Trade Mark No. 219618 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 22030/06/2010



Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים
לשיער; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GLOBAL TRADE VISION G.T.V. LTD שם: גלובל טרייד וייזן גי.טי.וי בע"מ

Address: P.O.B. 5058, Herzaliya, 45855, Israel כתובת : ת.ד.5058, הרצליה, 45855, ישראל

Identification No.: 513452193מספר זיהוי: 513452193

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rasky Alon, Adv.

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

שם: רסקי אלון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BIOCELL, ANTI-
AGING ,COMPLEX separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BIOCELL, ANTI-AGING ,COMPLEX בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219649 מספר סימן

Application Date 05/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 22130/06/2010



Food additive with vitamins and minerals; all included 
in class 5.

תוספי מזון שהם ויטמינים ומינרלים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dr' nava medical service ltd שם: ד"ר נאוה שירותי רפואה בע"מ

Address: 7 Ben Shalom St.  , Herzliya, 46408, Israel כתובת : רח' בן שלום 7  , הרצליה, 46408, ישראל

Identification No.: 513928358מספר זיהוי: 513928358

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219681 מספר סימן

Application Date 11/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 22230/06/2010



Design and consultancy of civil engineering, 
buildings, roads, and projects for residence 
commerce and industry. design of traffic and roads, 
management design, editing tenders and quantity 
lists; included in class 42.

תכנון ויעוץ בתחומי ההנדסה האזרחית, תכנון מבנים, כבישים
ופרוייקטים למגורים, מסחר, תעשייה. תכנון כבישים, תנועה

וכן, ניהול התכנון, עריכת מכרזים וביצוע כתבי כמויות; הנכללים
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Eshet Engeeniring Ltd. שם: עשת הנדסה בע"מ

Address: 72 Hapalmah St., P.O.B. 5234, Beer Sheva, 
Israel

כתובת : רחוב הפלמ"ח 72, ת.ד.5234, באר שבע, ישראל

Identification No.: 511192825מספר זיהוי: 511192825

Trade Mark No. 219714 מספר סימן

Application Date 12/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 22330/06/2010



Computer software for medical use; computer 
software for use in conjunction with treatment and 
management of respiratory disorders including 
patient management software; inventory 
management software, compliance and therapy 
management software; all included in class 9.

תוכנות מחשב לשימוש רפואי; תוכנות מחשב לשימוש בהקשר
עם טיפול וניהול של הפרעות נשימתיות הכוללות תוכנות מחשב

לניהול חולה, תוכנות מחשב לניהול מצאי, תוכנות מחשב
לניהול הסכמה וריפוי; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ResMed Ltd.

Address: Bella Vista, New South Wales 2153, Australia

Identification No.: 70304

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

RESMED

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219719 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 22430/06/2010



Medical devices for the treatment of respiratory 
disorders including medical respiratory masks 
including nasal masks, full face masks, oro-nasal 
masks and nasal pillows; cushions for medical 
respiratory masks; headgear for medical respiratory 
masks; medical continuous positive airway pressure 
devices; medical automatic positive airway pressure 
devices; ventilators; medical humidifiers; devices for 
screening, monitoring and diagnosing respiratory 
disorders and parts and accessories for all the 
foregoing, including chin restrains, water tubs, 
oxygen diverter valves, tubing wrap (insulation for air 
delivery tubes), air tubes, filters (all for use with 
devices for respiratory therapy); all included in class 
10.

מתקנים רפואיים לטיפול בהפרעות נשימתיות הכוללים מסכות
נשימה רפואיות הכוללות מסכות אף, מסכות פנים מלאות,
מסכות אף-אורו וכריות אף; רפידות עבור מסכות נשימה

רפואיות; כיסויי ראש עבור מסכות נשימה רפואיות; מתקני לחץ
זרימת אוויר חיובית מתמדת רפואיים; מתקני לחץ זרימת אוויר
חיובית אוטומטית רפואיים; מאווררים; התקני לחות רפואיים;
מתקנים עבור סכיכת, השגחת ואבחנת הפרעות נשימתיות

וחלקים ואביזרים עבור כל האמור לעיל, הכוללים מעצורי סנטר,
אמבטי מים, שסתומי הטיית חמצן, רצועת קנה  (מבודד עבור
קנה אספקת אוויר), קני אוויר, מסננים (כולם לשימוש עם
מתקנים עבור רפואה נשימתית); כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ResMed Ltd.

Address: Bella Vista, New South Wales 2153, Australia

Identification No.: 70304

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

RESMED

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219720 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 22530/06/2010



Class: 12 סוג: 12

U.S.A. , 18/09/2008 ארה"ב , 18/09/2008

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)

Land vehicles, namely military motorized land 
vehicles, all-terrain vehicles; all included in class 12.

כלי רכב יבשתיים, דהיינו כלי רכב יבשתיים מנועיים צבאיים,
כלי רכב לכל שטח; כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BAE Systems Land & Armaments Holdings, 
Inc.

Address: York, Pennsylvania 17408, U.S.A.

Identification No.: 70306

(Delaware Limited Partnership)

Name: BAE Systems Land & Armaments L.P.

Address: York, Pennsylvania 17408, U.S.A.

Identification No.: 70305

(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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VALANX

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219721 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 22630/06/2010



Medical instruments in the field of photography, 
scaning, imaging and diagnosis; included in class 10.

מכשירים רפואיים בתחום הצילום, ההדמיה, הסריקה והאבחון;
הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Real Imaging Ltd. שם: ריל אימג'ינג בע"מ

Address:  ישראל71362 , לוד, 1רח' הגולן , כתובת : רח' הגולן 1 , לוד, 71362, ישראל

Identification No.: 513557033מספר זיהוי: 513557033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St.  , Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Realimaging

Application Date 15/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219726 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 22730/06/2010



Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachewear, bathing suits, swimming suits; articles 
of clothing made from cotton denim, articles of 
clothing made from knitted fabrics, clothing for 
sportswear, clothing for babies; enderclothing, 
namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants; 
footwear, namely shoes (excluding orthopedic shos), 
sandals, waterproof boots, walking boots, sporting 
shoes, slippers; shoe parts namely heelpieces, 
insoles for footwear, footwear uppers; headgear, 
namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; 
gloves (clothing), socks, stocking, belts (clothing), 
camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, mufflers (clothing), neckites, ties, suspender 
belts; included in class 25.

הלבשה, דהיינו מכנסיים, ז'קטים, מעיל עליונים, מעילים,
חצאיות, חליפות, אפודות צמר, מקטרונים, חולצות טי, סוודקים,
שמלות, מכנסי ברמודה, מכנסיים קצרים, פיג'מות, אפודות,
ג'ינסים, חליפות אימון, בגדי נשים, בגדי חוף, בגדי-ים, בגדי
שחייה; מוצרי הלבשה עשויים מדנים כותנה, מוצרי הלבשה
עשויים מבדים סרוגים, הלבשה לביגוד ספורטיבי, הלבשה
לתינוקות; הלבשה תחתונה, דהיינו, תחתוני בוקסר, חזיות,
תחתונים, מכנסיים; הנעלה, דהיינו נעליים (למעט נעליים

אורתופדיות), סנדלים, מגפיים אטימי מים, מגפי הליכה, נעלי
ספורט, נעלי בית; חלקי נעליים דהיינו, עקבים, סוליות נעליים,
גפות; כיסויי ראש, דהיינו מצחיות, כובעי ספורט, כובעים,
כומתות; כפפות (ביגוד), גרביים, גרבונים, חגורות (ביגוד),

כותנות, סרונג, צעיפים, צעיפי צוואר, רדידים, צווארונים, סודר
(ביגוד), עניבות צוואר, עניבות, חגורות-ביריות; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ATELYE TEKSTIL TASARIM SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI

Address: Istanbul, Sisli, Turkey

Identification No.: 70308

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. 219747 מספר סימן

Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 22830/06/2010



Bicycles; folding bicycles; portable bicycles; 
motorised bicycles; bicycle tyres; bicycle pumps; 
bicycle pedals; seat pillars for bicycles; saddles for 
bicycles; covers for bicycle saddles; bicycle wheels; 
bicycle brakes and brake pads; bicycle sprockets; 
bicycle chains; bicycle toe straps; bicycle toe clips; 
mudguards for bicycles; bicycle racks; fittings for 
bicycles for carrying luggage; bicycle bells; bicycle 
frames; bicycle handle bars; bicycle spokes; bottle 
cages for bicycles; fittings for bicycles for carrying 
beverages and/or food; puncture repair kits for 
bicycle tyres; accessories, parts and fittings for all the 
aforesaid goods

אופניים; אופניים מתקפלים; אופניים נישאים; אופניים ממונעים;
צמיגי אופניים; משאבות אופניים; דוושות אופניים; עמודי מושב
לאופניים; אוכפים לאופניים; כיסויים לאוכפי אופניים; גלגלי

אופניים; בלמי אופניים ורפידות בלמים; גלגלי שיניים לאופניים;
שרשראות אופניים; רצועות בוהן לאופניים; תופסני בוהן
לאופניים; מגיני בוץ לאופניים; מתלים לאופניים; מתאמים
לאופניים לנשיאת מטען; פעמוני אופניים; שלדות אופניים;
כידונים לאופניים; חישורי אופניים; כלובי בקבוקים לאופניים;
מתאמים לאופניים לנשיאת משקאות ו/או מזון; ערכות תיקון

תקרים לצמיגי אופניים; אביזרים, חלקים ומתאמים לכל הטובין
דלעיל

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brompton Bicycle Limited

Address: Lionel Road South, Brentford, Middlesex, TW8 
9QR, United Kingdom

Identification No.: 800189

a company of England and Wales

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

BROMPTON

Application Date 01/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219749 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 22930/06/2010



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; detergents, laundry starches, laundry 
softeners; perfumes, eaux de cologne, essential oils, 
deodorants for personal use, rose oil for cosmetic 
purposes, lotions for cosmetic purposes, after-shave 
lotions; nail polishes, lipsticks, cosmetic creams, hair 
dyes, shampoos, hair lotions, hair sprays, hair 
colorants, hair waving preparations, eyebrow pencils, 
eyebrow cosmetics, make-up powder, varnish-
removing preparations, mascaras, petroleum jelly for 
cosmetic purposes, cosmetic preparations for 
eyelashes, cosmetic kits, shaving preparations, 
shaving soaps, cotton wool for cosmetic purposes, 
tissues impregnated with cosmetic lotions, 
disinfectant soaps, antiperspirant soaps; tooth 
pastes, mouth washes (not for medical purposes), 
emery clothes, emery papers, polish for furniture and 
flooring; all included in class 03.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה;
דטרגנטים, עמילני כביסה, מרככי כביסה;בשמים, מי קולון,

שמנים אתריים, דאודורנטים לשימוש אישי, שמן ורדים למטרות
קוסמטיות, תרחיצים  למטרות קוסמטיות, תרחיצים לאחר-
גילוח; לק לציפורניים, שפתונים, קרמים קוסמטיים, צבעים
לשיער, תחפיפים,תרחיצים לשיער, ספריי לשיער, צבעים
לשיער, תכשירים לסלסול שיער, עפרונות לגבות, מוצרי
קוסמטיקה לגבות, פודרה לאיפור,תכשירים להסרת לק,

מסקרות, ג'ל פטרוליום למטרות קוסמטיות, תכשירים קוסמטיים
לריסים, ערכות קוסמטיות, תכשירי גילוח, סבוני גילוח, צמר גפן
למטרות קוסמטיות, מטליות מסופגות בתרחיצים קוסמטיים,

סבונים מחטאים,
סבונים נגד זיעה; משחות שיניים, מי פה (לא למטרות

רפואיות), בדי ליטוש, ניירות ליטוש, פוליש לריהוט ולריצוף;
כולם נכללים בסוג 03.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FONEKS KOSMETIK SALIK VE EGITIM 
HIZMETLERI  SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Address: Karadeniz Mah. Mehmet Akif Cad. 1117/1, Sk. 
No.:6, Gaziosmanpasa, Istanbul, Turkey

Identification No.: 800180

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. 219751 מספר סימן

Application Date 25/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 23030/06/2010



Computer software; 3D animation software; 3D 
animation process technology software for creation, 
production, recording, transmission or reproduction of 
sound, video, movies, films, animated content, 
software programs, graphics and images; computer 
software for use in relation to digital animation and 
special effects of images; software for processing 
images, graphics and text; software to control and 
improve computer and audio equipment sound 
quality; computer game software; computer graphics 
software; electronic game software; game software; 
video game software; virtual reality game software; 
interactive video games comprised of computer 
hardware and software; computers; servers; 
workstations; computer hardware, computer 
motherboards, integrated circuits, semiconductors 
and processors; video game cartridges; computer 
software for playing video games and computer 
games with others via a global computer or 
communication network; computer software for 
compressing and decompressing data and video 
images; notebook and laptop computers; portable 
computers; handheld computers; tablet computers; 
ultra mobile computers; computer software for use in 
providing multiple user access to a global computer 
information network; computer firmware, namely, 
computer operating system software, computer utility 
software and other computer software; portable video 
players; personal gaming devices; high definition disk 
players; DVD players; all included in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת אנימציית תלת מימד; תוכנה לטכנולוגיית
תהליך אנימציית תלת מימד ליצירה, הפקה, הקלטה, תמסורת
או שעתוק של צליל, וידאו, סרטי  קולנוע, סרטים, תוכן מונפש,

תוכניות תוכנה, גרפיקה ודמויות; תוכנת מחשב לשימוש
בהקשר עם אנימציה דיגיטלית ואפקטים מיוחדים של דמויות;
תוכנה לעיבוד דמות, גרפיקה וטקסט; תוכנה לשליטה ושיפור
איכות צליל של ציוד שמע ומחשב; תוכנת משחק מחשב; תוכנת

גרפיקה למחשב; תוכנת משחק אלקטרוני; תוכנת משחק;
תוכנת משחק וידאו; תוכנת משחק מציאות מדומה; משחקי
וידאו אינטראקטיביים המורכבים מחומרת ותוכנת מחשב;

מחשבים; שרתים; עמדות עבודה; חומרת מחשב, לוחות אם
למחשב, מעגלים משולבים, מוליכים למחצה ומעבדים; קלטות
משחק וידאו; תוכנת מחשב למשחק במשחקי וידאו ומשחקי

מחשב עם אחרים באמצעות מחשב או רשת תקשורת עולמית;
תוכנת מחשב לדחיסה ופריסה של נתונים ודמויות וידאו;

מחשבי מחברת ומחשבים נישאים; מחשבים ניידים; מחשבי כף
יד; מחשבי לוח; מחשבים אולטרה ניידים; תוכנת מחשב
לשימוש באספקת גישה מרובת משתמשים לרשת מידע
ממוחשב עולמית; קושחת מחשב, שהיא, תוכנת מערכת

הפעלת מחשב, תוכנת שימוש מחשב ותוכנת מחשב אחרת;
נגני וידאו ניידים; התקני משחק אישיים; נגני דיסק HD; נגני

DVD; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

אם 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. 219752 מספר סימן

Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 23130/06/2010



Owners

Name: Intel Corporation

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

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח תמוז תש"ע - 23230/06/2010



Watches, clocks, watch straps and watch dials; all 
included in Class 14.

שעוני יד , שעונים, רצועות לשעונים וחוגות לשעונים; הנכללים
כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L & M Swiss Watch Limited

Address: 2308 Metroplaza II, 223 Hing Fong Road, Kwai 
Fong, N.T., Hong Kong

Identification No.: 800182

L & M Swiss Watch Limited

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. 219755 מספר סימן

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 23330/06/2010



Class: 18 סוג: 18

France , 19/03/2009, No. 09/3637950 צרפת , 19/03/2009 , מספר 09/3637950

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

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

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; pouches; school bags; 
card cases; vanity cases (not fitted); briefcases; 
haversacks; travelling bags; handbags, garment 
bags; articles of leather or imitations of leather 
(except cases adapted for the products they are 
designed to contain, gloves and belts), valises and 
luggage, leather or imitation of leather pocket cases 
(leather goods), shoulder belts of leather (strapping), 
key cases (leather goods), purses, harness for 
animals, pocket wallets, attache' cases; parasols, 
umbrellas and walking sticks; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; עורות בעלי חיים, גלדים; תיבות ותיקי נסיעות;
פאוצ'ים; תיקי בית ספר; נרתיקי כרטיס; תיבות תמרוקים

(ריקות); תיקי מסמכים; תרמילים; תיקי נסיעות; תיקי יד; תיקי
הלבשה; חפצים מעור או חיקויי עור (למעט תיבות המותאמות
למוצרים שהן מעוצבות להכילם, כפפות וחגורות), מזוודות
וכבודה, שקיקים מעור או מחיקויי עור (טובין מעור), חגורות
כתף מעור (נקשרות), נרתיקי מפתח (טובין מעור), ארנקים,
רתמות לבעלי חיים, ארנקי כיס, תיקי נספחים; שמשיות,

מטריות ומקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: M-Kikes Compagnie

Address: rue du Sentier, Paris , 75002, France

Identification No.: 800184

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

TEEMAJEANS

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219758 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 23430/06/2010



Class: 14 סוג: 14

France , 19/03/2009, No. 09/3637950 צרפת , 19/03/2009 , מספר 09/3637950

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 other than for dental 
purposes; jewellery, precious stones; goldware, other 
than cutlery, forks and spoons; horological and 
chronometric instruments; watches; bracelets 
(jewellery); rings (jewellery); watch cases and watch 
chains; ornamental pins; jewel cases of precious 
metal; necklaces (jewellery); earrings; beakers and 
bottles of precious metal; dishes and vases of 
precious metal; articles for smokers of precious 
metal; busts, statuettes and figurines of precious 
metal; brooches (jewellery); trinkets; novely key rings 
of precious metal; boxes, urns and/or cases of 
precious metal; medals and medallions (jewellery); 
domestic or kitchen tools of precious metal; all 
included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן שאינן למטרות דנטליות; תכשיטים,
אבנים יקרות; כלי זהב, שאינם סכו"ם, מזלגות וכפות; כלים

הורולוגיים וכרונומטריים; שעונים; צמידים (תכשיטים); טבעות
(תכשיטים); נרתיקים לשעון ושרשרות שעון; סיכות קישוט;
תיבות תכשיטים ממתכת יקרה; ענקים (תכשיטים); עגילים;

גביעים ובקבוקים ממתכת יקרה; כלים ואגרטלים ממתכת יקרה;
חפצים למעשנים ממתכת יקרה; פסלים; פסלונים ודמויות

ממתכת יקרה; מכבנות (תכשיטים); תכשיטים פשוטים; מחזיקי
מפתחות חדישים ממתכת יקרה; קופסאות, כדים ו/או תיבות
ממתכת יקרה; מדליות ומדליונים (תכשיטים); כלים ממתכת

יקרה לבית או למטבח; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: M-Kikes Compagnie

Address: rue du Sentier, Paris , 75002, France

Identification No.: 800184

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

TEEMAJEANS

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219761 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 23530/06/2010



Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water and parts and accessories thereof; all included 
in class 12.

כלי רכב, מכשירים לתנועה ביבשה, באוויר או בים וחלקים
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZAPPING

Application Date 01/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219766 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 23630/06/2010



Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water and parts and accessories thereof; all included 
in class 12.

כלי רכב, מכשירים לתנועה ביבשה, באוויר או בים וחלקים
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TWIZY

Application Date 01/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219767 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 23730/06/2010



Class: 7 סוג: 7

United Kingdom , 04/12/2008, No. 2504052 ממלכה מאוחדת , 04/12/2008 , מספר 2504052

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

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

Heavy duty rivet tool; all included in class 7. כלי מסמרת לעבודה מאומצת; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Avdel UK Limited

Address: Welwyn Garden City, United Kingdom

Identification No.: 2789

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

TITAN

Application Date 30/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219768 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 23830/06/2010



Class: 25 סוג: 25

France , 19/03/2009, No. 09/3637950 צרפת , 19/03/2009 , מספר 09/3637950

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

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

Clothing, gloves (clothing), belts (clothing), footwear 
(except orthopaedic footwear), headgear, sportswear 
(other than for diving); all included in class 25.

דברי הלבשה, כפפות (דברי הלבשה), חגורות (דברי הלבשה),
דברי הנעלה (למעט הנעלה אורתופדית), כיסויי ראש, הלבשת

ספורט (למעט עבור צלילה); הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: M-Kikes Compagnie

Address: rue du Sentier, Paris , 75002, France

Identification No.: 800184

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

TEEMAJEANS

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219769 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 23930/06/2010



Healthcare management systems or kits comprising 
one or more medical instruments to measure blood 
pressure, cardiac output and other physiological and 
cardiovascular parameters, along with computer 
hardware and software for use in reading, displaying, 
recording, reporting, transmitting, tracking and 
monitoring patient statistics and health information; 
all included in class 10.

מערכות ניהול טיפוח בריאות או סטים המכילים מכשיר רפואי
אחד או יותר למדידת לחץ דם, פלט של הלב ופרמטרים

פיזיולוגיים ושל הלב וכלי הדם, יחד עם חומרת מחשב ותוכנה
לשימוש בקריאה, תצוגה, הקלטה, דיווח, שידור, איתור וניטור
סטטיסטיקת חולה ומידע רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

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

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219770 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 24030/06/2010



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

FLUAD

Application Date 29/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219771 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 24130/06/2010



Machinery and machine tools, motors and engines 
(excluding those used by land vehicles), shaft 
coupling used for machinery drive and drivers 
(excluding those used by land vehicles) and non-
hand operating agricultural tools; all included in class 
7.

מכונות וכלי מכונות, מנועים (למעט אלה המשמשים בכלי רכב
יבשתיים), מצמדים המשמשים לנהיגת מכונות ונהגי מכונות
(למעט אלה המשמשים בכלי רכב יבשתיים) וכלים חקלאיים

שאינם מופעלים ידנית; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fushun Yongmao Construction Machinery 
Co., Ltd

Address: No. 3 Yuanda Road, Shuncheng District, 
Fushun City, Liaoning Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 800181

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

YONGMAO

Application Date 25/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219773 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 24230/06/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disease regarding hyperuric and gout, included in 
Class 5

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות לגבי יתר חומצת השתן בדם
וצנית, הנכללים בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Teijin Pharma Limited

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 57364

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. 219775 מספר סימן

Application Date 01/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 24330/06/2010



Printing inks; pigments; dyestuffs; paints; all included 
in class 2.

דיו להדפסה; פיגמנטים; חומרי צבע; צבעים; הנכללים כולם
בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: T & K TOKA CO., LTD.

Address: 20-4, Izumi-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0055, 
Japan

Identification No.: 800177

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 219803 מספר סימן

Application Date 24/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 24430/06/2010



Class: 3 סוג: 3

France , 23/10/2008, No. 083606775 צרפת , 23/10/2008 , מספר 083606775

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

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

Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, bath 
soaps in liquid or gel form; deodorants for personal 
use (perfumery); oils for toilet purposes; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic preparations for 
skin care; hair lotions, shampoos, hairspray, talcum 
powder for toilet use; toilet preparations; perfumes; 
toilet waters; scented waters; depilatory wax, 
depilatories, dentifrices, incense; all included in class 
3.

תמרוקיה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, סבונים, סבון אמבט
נוזלי או בצורת ג'ל; דאודוראנט לשימוש אישי (תמרוקיה);
שמנים לצורכי טואלט; תכשירי קוסמטיקה לטיפוח העור;
תחליבי שיער, שמפו, ספריי לשיער, פודרה טלק לתורכי

טואלט; תכשירי טואלט; בשמים; או דה טואלט; מים מבושמים;
שעווה להסרת שיער, חומרים להסרת שיער, משחות שיניים,

קטורת; נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PIVIDAL Joseph-Marie

Address: Paris, France

Identification No.: 57755

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

SI LOLITA DE LOLITA LEMPICKA

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219815 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 24530/06/2010



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

KRISMAT

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219823 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 24630/06/2010



Chemical products for industrial use; synthetic resins, 
synthetic rubber in raw state in form of powders, 
granules, pastes, emulsions, liquids; all included in 
class 1.

מוצרים כימיים לשימוש תעשייתי; שרפים סינטטיים, גומי
סינטטי במצב גולמי בצורת אבקות, גרגרים, משחות, תחליבים,

נוזלים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lanxess Deutschland GmbH

Address: Leverkusen, 51369, Germany

Identification No.: 59004

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

LEVATHERM

Application Date 02/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219825 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 24730/06/2010



Class: 5 סוג: 5

Switzerland , 11/11/2008, No. 63858/2008 שוויץ , 11/11/2008 , מספר 63858/2008

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)

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים עבור בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219921 מספר סימן

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 24830/06/2010



Signal lanterns; watt-hour meter; screwdriver with 
voltage tester; electric switches; circuit breakers; 
instrument  transformer; fuse; stabilized voltage 
power supply; relays, electric; plugs, sockets and 
other contacts [electric connections]; distribution 
boxes [electricity]; lightning arresters; temperature 
controllers; all included in class 9.

פנסי אות; מודד וט-שעה; מברג עם בודק מתח; מתגי חשמל;
מפסקים אוטומטיים; מכשיר לשינוי שיעורי מתח; נתיך; מייצב
מתח מקור זרם; ממסרים, חשמליים; תקעים, שקעים וחיבורים
אחרים [חיבורים חשמליים]; תיבות פזור [חשמל]; כולאי-ברק;

בקרי חום; הנכללים כולם בסוג  9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Yueqing Onesto Electric Co., Ltd.

Address: Jiangjiaqiao, North Baixiang, Yueqing, 
Wenzhou, Zhejiang, , 325600, People's Republic of 
China

Identification No.: 800203

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. 219922 מספר סימן

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 24930/06/2010



Watercraft; seacraft, boats and canoes; inflatable 
watercraft; accessories and components of boats 
namely, oars, boathooks, screw propellers for boats, 
oars for boats, fenders for boats, rudders, propellers 
for boats, paddles, seats for boats, bladder tanks, 
engines for sea craft and  boats; all included in class 
12.

כלי שיט; אוניות, סירות וקנואים; כלי שיט מתנפחים; אביזרים
ומרכיבים של סירות דהיינו, משוטים, אנקולי אוניה, מדחפי
להבים לסירות, משוטים לסירות, פגושים לסירות, הגאי כיוון,

מדחפים לסירות, כלי חתירה, מושבים לסירות, מיכלי שלפוחית,
מנועים לכלי שיט וסירות; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZODIAC INTERNATIONAL

Address: 1 Quai de Grenelle, 75015 Paris, France

Identification No.: 800204

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 219923 מספר סימן

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 25030/06/2010



Heart valve and heart valve delivery system for use 
in percutaneous or minimally invasive implantation of 
a heart valve ; all included in class 10

שסתומים ומערכות עבורם לשימוש בהתקנת שסתומים
באמצעות ספיגה דרך העור או בפעולה פולשנית מינימלית;

הנכללים כולם בסוג 10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

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

Identification No.: 47524

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

NOVAFLEX

Application Date 08/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219928 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 25130/06/2010



Hats and Caps; all included in class 25. כובעים ומגבעות; הנכללים כולם בסוג 25 .

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

פרסטר

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219941 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 25230/06/2010



Raw materials (chemical products) and non-
nutritional food additives for use in the flavor industry; 
included in class 1.

חומרי גלם (מוצרים כימיים) ותוספת מזון לא מזינות לשימוש
בתעשיית הטעם; הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FIRMENICH SA

Address: Route des Jeunes 1, P.O.B. PO BOX 239, CH-
1211 Geneva 8, Switzerland

Identification No.: 2214

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: 1 סוג: 1

Switzerland , 07/11/2008 שוויץ , 07/11/2008

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)

COMBISENSE

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219946 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 25330/06/2010



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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VIBRAM S.p.A.

Address: Albizzate (Varese), Italy

Identification No.: 64195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 220002 מספר סימן

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 25430/06/2010



Flavors and flavoring compositions, of natural and 
artificial origin, other than essential oils, intended to 
impart taste to foodstuffs, to beverages, to 
pharmaceutical products, to mouthcare products and 
to food for animals; non-nutritional food additives for 
use in foodstuffs, in beverages, in pharmaceutical 
products, in mouthcare products and in food for 
animals; included in class 30.

טעמים ומרכיבי טעמים , ממקור טבעי ומלאכותי, מלבד שמנים
אתריים, המיועדים להקנות טעם לדברי מאכל, משקאות, מוצרי
רוקחות, מוצרי טיפול לפה ומזון לבעלי חיים; תוספות מזון לא
תזונתיות לשימוש בדברי מאכל, משקאות, מוצרי רוקחות,
מוצרי טיפול לפה ומזון לבעלי חיים; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FIRMENICH SA

Address: Route des Jeunes 1, P.O.B. PO BOX 239, CH-
1211 Geneva 8, Switzerland

Identification No.: 2214

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: 30 סוג: 30

Switzerland , 07/11/2008 שוויץ , 07/11/2008

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)

COMBISENSE

Application Date 26/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220017 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 25530/06/2010



Cosmetics and make-up; all included in class 3. קוסמטיקה ואיפור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MOISTURESTAY + AQUAMINERALS

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220030 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 25630/06/2010



Industrial adhesive, slurry paste; chemical 
preparations for use in mortars, primers, cement and 
aggregates; jointing and bonding agents and 
preparations; chemical admixtures for the aforesaid

דבק תעשייתי, תערובת של דבק; תכשירים כימיים לשימוש
בשכבות יסוד, במלט ובחומר ליצירת שכבות יסוד ומלט;

חומרים ותכשירים המשמשים לצירוף ולחיבור; תערובות כימיות
לאמור לעיל

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SteinTec UK Limited

Address: PO Box 381, Grays, RM17 9BW, United 
Kingdom

Identification No.: 800213

a UK corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STEINTEC

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220033 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 25730/06/2010



Nutritional supplement intended for children with 
cows milk sensitivity; nutritionally complete amino 
acid-based medical food and infant formula; all 
included in class 5.

תוסף תזונתי המיועד לילדים בעלי רגישות לחלב פרות; מזון
רפואי ופורמולה לפעוטות מבוססי חומצה אמינית המושלמים

תזונתית; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ELECARE

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220036 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 25830/06/2010



Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cerebrovascular and
peripheral vascular disorders, Alzheimer's disease,
dementia and tinnitus; All included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעת הפרעות באספקת הדם למוח
ובמערכת הדם ההיקפית, במחלת האלצהיימר, שיטיון וטינטון;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GINGIUM

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220038 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 25930/06/2010



Class: 12 סוג: 12

France , 23/01/2009, No. 09/3624348 צרפת , 23/01/2009 , מספר 09/3624348

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

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

Two-wheeled motorized vehicles, mopeds, scooters; 
all included in class 12.

רכבים ממונעים דו-גלגליים, טוסטוסים, קטנועים; הנכללים כולם
בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PEUGEOT MOTOCYCLES (Societe Anonyme)

Address: 103, rue du 17 Novembre  , Mandeure, France

Identification No.: 53180

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

KISBEE

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220046 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 26030/06/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 03/03/2009, No. 77682320 ארה"ב , 03/03/2009 , מספר 77682320

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

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

Research and development of pharmaceutical 
preparations and diagnostics in the field of age 
related macular degeneration, renal diseases, and 
other diseases involving the alternative complement 
pathway; in class 42.

מחקר ופיתוח של תכשירי רוקחות ותורת אבחון מחלות בתחום
של ניוון הרשתית הקשור לגיל, מחלות כליות, ומחלות אחרות

הקשורות למסלול חילופי משלים; הכל נכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Optherion, Inc.

Address: 555 Long Wharf Drive, New Haven  , 06511, 
Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 800210

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OPTHERION

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220053 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 26130/06/2010



Class: 37 סוג: 37

Benelux , 13/10/2008, No. 1168510 בנלוקס , 13/10/2008 , מספר 1168510

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

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

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

יעוץ אחזקת ותיקון כלי רכב; התקנה, תיקון ואחזקה של כלי
רכב, חלקים ואביזרים לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Trucktechnic, SA

Address: 1 rue Haute Claire, Herstal, Belgium

Identification No.: 800205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

TRUCKTECHNIC

Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220055 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 26230/06/2010



Medical nutritional preparation for enteral and tube 
feeding; dietetic substances adapted for medical use; 
all included in class 5.

תכשיר תזונתי רפואי להזנה מעית ובצינור; חומרים תזונתיים
המותאמים לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OXEPA

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220061 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 26330/06/2010



Clinical trials in the cardiovascular field; all included 
in class 42.

ניסויים קליניים בתחום הקרדיו-וסקולרי; הנכללים כולם בסוג
.42

Class: 42 סוג: 42

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 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

ALPHEE

Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220063 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 26430/06/2010



Juice, namely fruit juices; energy drinks; all included 
in class 32.

מיץ, דהיינו מיצי פירות; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MONAVIE PULSE

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220065 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 26530/06/2010



Otolaryngology hygienic preparations, 
pharmaceutical preparations for cleansing, clearing 
or fluidifying nasal tracts; dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies; therapeutic 
preparations for the bath in particular those with a 
plant base, medicated bath preparations; products for 
purifying and refreshing air; suncare products; balms 
for medical purposes, medicinal mud; disinfectants 
for hygiene purposes; medicinal infusions, tonics 
(medicines); milks and lotions for pharmaceutical or 
medical use; all included in class 5.

תכשירים היגיניים לאף אוזן וגרון, תכשירים רוקחיים לניקוי,
ריקון ולחלוח תעלות האף; חומרים דיאטטיים המותאמים
לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; תכשירים מרפאים לאמבט

ובמיוחד כאלו על בסיס צמחי, תכשירי אמבט רפואיים; מוצרים
לטיהור וריענון אויר; מוצרים לשמש; משחות למטרות רפואיות,
בוץ רפואי; מחטאים למטרות היגיינה; חליטות רפואיות, טוניק
(תרופות); חלב ותחליבים לשימוש רוקחי או רפואי ; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FINANCIERE BATTEUR SA

Address: Avenue du General de Gaulle  , Herouville Saint 
Clair, France

Identification No.: 48765

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MARIMER

Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220068 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 26630/06/2010



Medical apparatus and instruments for use in 
orthopaedic surgery; Medical, surgical and 
orthopaedic implants made of artificial materials; all 
included in class 10.

מכשירים וכלים רפואיים לשימוש בניתוח אורתופדי; שתלים
רפואיים, כירורגיים ואורתופדיים העשויים מחומרים מלאכותיים;

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

TRUMATCH

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220070 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 26730/06/2010



Class: 30 סוג: 30

Benelux , 27/11/2008, No. 1171497 בנלוקס , 27/11/2008 , מספר 1171497

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

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

Yeast, yeast products, yeast extracts, aroma agents 
for foodstuffs; all included in class 30.

שמרים, מוצרי שמרים, תמציות שמרים, תוספי ריח למצרכי
מזון; הנכללים  כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

MULTIROME

Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220071 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 26830/06/2010



Portable and handheld digital electronic devices, and 
parts thereof sold together as a unit, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio and video files; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio and video files on portable 
and handheld digital electronic devices; all included 
in class 9.

התקנים דיגיטליים אלקטרוניים ניידים ונישאים ביד, וחלקים
מהם הנמכרים ביחד כיחידה, להקלטה, ארגון, העברה, תפעול,
וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו ווידיאו; תוכנת מחשב
לשימוש בארגון, העברה, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים,
קבצי אודיו ווידיאו על התקנים דיגיטליים אלקטרוניים ניידים

ונישאים ביד; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: APPLE INC.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 220073 מספר סימן

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 26930/06/2010



Class: 29 סוג: 29

Benelux , 27/11/2008, No. 1171497 בנלוקס , 27/11/2008 , מספר 1171497

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

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

Soups and soup extracts; all included in class 29. מרקים ותמציות מרק; הנכללים  כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

MULTIROME

Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220074 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 27030/06/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 12/03/2009, No. 77/689,134 ארה"ב , 12/03/2009 , מספר 77/689,134

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

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

Archery equipment, namely, telescopic bow sights, 
included in Class 9.

ציוד קשתות, שהוא כוונות קשת טלסקופיות, הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Trijicon, Inc.

Address: Wixom, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 46487

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACCUPIN

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220075 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 27130/06/2010



Liquid nutritive preparation for oral or tube feeding; 
dietetic substances adapted for medical use; adult 
medical nutritional beverages and bars; infant 
formula; food for babies; all included in class 5.

תכשיר תזונתי נוזלי להזנה בפה או בצינור; חומרים תזונתיים
המותאמים לשימוש רפואי; משקאות וחטיפים תזונתיים

רפואיים למבוגרים; פורמולה לפעוטות; מזון לתינוקות; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JEVITY

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220078 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 27230/06/2010



Class: 28 סוג: 28

U.S.A. , 12/03/2009, No. 77/689,134 ארה"ב , 12/03/2009 , מספר 77/689,134

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

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

Archery equipment, namely, non-telescopic bow 
sights, included in Class 28.

ציוד קשתות, שהוא כוונות קשת לא טלסקופיות, הנכלל בסוג
.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Trijicon, Inc.

Address: Wixom, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 46487

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACCUPIN

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220080 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 27330/06/2010



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

Owners

Name: FINANCIERE BATTEUR SA

Address: Avenue du General de Gaulle  , Herouville Saint 
Clair, France

Identification No.: 48765

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

MARIMER

Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220083 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 27430/06/2010



Building materials; mortar, including bedding mortar 
and jointing mortar; priming and bonding mortar; 
aggregate; cement; pavement and stone; tiling; 
plaster

חומרי בנייה; מלט, כולל מלט בסיס ומלט מצרף; מלט לשכבת
יסוד ולחיבור; חומר ליצירת שכבות יסוד ומלט; מלט; מרצפת

ואבן; ריצוף; טיח

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SteinTec UK Limited

Address: PO Box 381, Grays, RM17 9BW, United 
Kingdom

Identification No.: 800213

a UK corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STEINTEC

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220085 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 27530/06/2010



Dietetic substances adapted for medical use; 
nutritional liquids, nutritional powder and nutritional 
bars; all included in class 5.

חומרים תזונתיים המותאמים לשימוש רפואי; נוזלים תזונתיים,
אבקות תזונתיות וחטיפים תזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PROSURE

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220086 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 27630/06/2010



Computer application software for cellular or mobile 
phones; a facility incorporated on a cellular or mobile 
phone to browse and access commonly used 
applications on the phone; communications software 
for connecting mobile phone users; computer 
telephony software enabling telephone and 
communication activities to be performed through a 
network; computer telephony software for displaying 
and updating data received from the network; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images on cellular or mobile phones; all 
included in class 9.

תוכנת אפליקציית מחשב לטלפונים סלולאריים או ניידים; מתקן
משולב בטלפון סלולארי או טלפון נייד לדפדוף וגישה

לאפליקציות שמשתמשים בהן בשכיחות בטלפון; תוכנת
תקשורות לקישור משתמשי טלפון נייד; תוכנת טלפוניית מחשב
המאפשרת פעילויות טלפון ותקשורת שיבוצעו באמצעות רשת;

תוכנת טלפוניית מחשב להצגה ועדכון נתונים המתקבלים
מהרשת; התקנים להקלטה, שידור או שעתוק של קול או

דמויות על טלפונים סלולאריים או ניידים; הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Motorola, Inc.

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

Identification No.: 13794

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MOTOBLUR

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220088 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 27730/06/2010



Class: 12 סוג: 12

Benelux , 13/10/2008, No. 1168510 בנלוקס , 13/10/2008 , מספר 1168510

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

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

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

רכיבי וחלקי כלי רכב, כולל מצמדים ידניים, מצמדי מאוורר,
צילינדרים לבלם על, בלמים ידניים ואוטומטיים, מצמד למנועי
סרוו, מתאמי רפיון, תאי בלם, ממריצי בלם, בלמים קפיציים,
מדי קוטר דיסקת בלם, רפידות דיסקת בלם, קפיצי אויר, כריות
אוויר, ווסתי איזון, מתלה וחיישן גובה; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Trucktechnic, SA

Address: 1 rue Haute Claire, Herstal, Belgium

Identification No.: 800205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TRUCKTECHNIC

Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220089 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 27830/06/2010



Electrically powered tools and machines including 
cordless tools, namely, angle cutters, angle sanders, 
angle screwdrivers, angle socket drivers, auto feed 
screwdrivers, band saws, belt sanders, bench 
grinders, blowers, breakers, cement shears, chain 
mortisers, chain saws, circular saws, cleaners, 
combination hammers, compound miter saws, 
concrete planers, curved planers, cut-off machines, 
cut-out tools, cutters, demolition hammers, diamond 
core drills, diamond core hammer drills, die grinders, 
disc grinders, disc sanders, drill presses, drills, driver 
drills, drywall screwdrivers, finishing sanders, flip 
over saws, grass shears, grinders, groove cutters, 
hammer drills, hammer driver drills, heat guns, hedge 
trimmers, hole punchers, hypoid saws, impact 
drivers, impact wrenches, jig saws, jointers, metal 
cutters, metal cutting saws, metal shears, mini 
grinders, miter saws, mixers, nibblers, oil-impulse 
drivers, orbital sanders, percussion driver drills, pin 
nailers, planer-jointers, planers, plate jointers, plunge 
cut circular saws, polishers, portable band saws, 
power washers, pruning shears, random orbit 
sanders, reciprocating saws, rotary hammers, 
routers, sander-polishers, sash routers, scrapers,  
screwdrivers, scroll saws, shear wrenches, shears, 
slide compound saws, socket drivers, staplers, steel 
rod cutters, stone grinders, stone polishers, straight 
grinders, straight shears, table saws, table top miter 
saws, threaded rod cutters, trimmers, vacuum 
cleaners, wall chasers, wheel sanders, and parts and 
accessories therefor; Pneumatic power tools, 
namely, air compressors, air nailers, auto feed coil 
screwdrivers, brad nailers, coil nailers, crown 
staplers, framing nailers, impact drivers, pin nailers, 
tackers, and parts and accessories therefor; Engines 
and motors (except for land vehicles); Gasoline-
driven power tools, agricultural implements other 
than hand-operated, namely, blowers, brushcutters, 
chain saws, cultivators, dusters, mist blowers, edging 
trimmers, generators hedge trimmers, lawnmowers, 
pole trimmers, power cutters, sprayers, string 
trimmers, tillers, water pumps, and parts and 
accessories therefor; all included in class 7

כלים ומכונות הפועלים באמצעות חשמל לרבות כלים
אלחוטיים, דהיינו, סכיני חיתוך זווית, מלטשי זווית, מברגי זווית,
מברגי אום זווית, מברגים עם הזנה אוטומטית, מסורי סרט,
מלטשי רצועות, מטחנות לשולחן עבודה, מפוחים, פטישי

חציבה, מזמרות מלט, כלי שרשרת בנגרות לעשיית חיבורים
בעץ , מסורי שרשרת, מסורים מעוגלים, מנקים, פטישי

קומבינציה,  מסורים בעלי שטח מגודר ליצירת זווית ישרה על
ידי שתי חתיכות עץ החתוכות באלכסון ומחוברות יחדיו,

מקצעות בטון, מקצעות מעוקלות, מכונות כריתה, מקדחים,
סכינים לחיתוך, מקדחי בטון, מקדחי יהלום, מקדחי פטיש

יהלום, כלים המסובבים תרמילים או אבנים נשחקות במהירות
גבוהה, מטחנות בעלות להב מעוגל, מלטשים בעלי להב מעוגל,
מקדחי לחץ, מברגים ללוח טייח, מלטשים לגימור, מסורים
הניתנים להזזה ו/או פתיחה, מזמרות לדשא, מטחנות, סכיני

חיתוך לחריצת חריצים, מקדחי פטיש, מקדחי הברגה פטישיים,
אקדחי חום, גוזזי שיחים, מנקבי חורים, מסור ספירלי, מברגי
אימפקט, מפתחות ברגים אימפקט, מסורי נימה, מחברים,
סכיני חיתוך ממתכת, מסורי חיתוך ממתכת, מזמרות מתכת,
מטחנות מוקטנות, מסורים ליצירת זווית ישרה על ידי שתי
חתיכות עץ החתוכות באלכסון ומחוברות יחדיו, מערבלים,
כרסמי פח,  מברגות לחץ שמן, מלטשים מסלוליים, מקדחות
הברגה נוקשות, תוקע סיכות, מחברים שטוחים, מקצועות,

צלחות כלים לעיצוב קצוות של לוח לחיבורים, מסורים מעגליים
לחיתוך עמוק, חומרי צחצוח, מסורי סרט ניידים, דסקית כוח,
מזמרה, מכונות ליטוש בעלות מסלול אקראי, מסורים שזזים

לסירוגין קדימה ואחורה, פטישים מסתובבים, כלים ליצירת חלל
או נקבים בתוך חומר, מכונת ליטוש-מצחצחות, מסגרות כלים
ליצירת חלל או נקבים בתוך חומר, מגרדות, מברגים, מסורים
ספירליים, מזמרות מושכות, מזמרות, מסורי החלקה בעלי

שטח מגודר, מברגים אום, מהדקים, סכיני חיתוך מוט פלדה,
מטחנות אבן, מצחצחי אבן, מטחנות ישרות, מזמרות ישרות,
מסורים שולחניים, מסורים על שולחן ליצירת זווית ישרה על ידי
שתי חתיכות עץ החתוכות באלכסון ומחוברות יחדיו, סכיני
חיתוך מוט מושחלות, מגזזות, שואבי אבק, כלים ליצירת

חריצים צרים בקיר, כלים לליטוש גלגלי, וחלקים ואביזרים עבור
זה; כלי כוח הפועלים על ידי לחץ אוויר, דהיינו, מדחסי אוויר,
תוקעי מסמרים בעזרת אוויר, מברגים סליליים המוזנים
אוטומטית,  תוקעי יתדות, תוקעי מסמרים סליליים, מהדק

אוטומטי, תוקעי מסמרים למסגרות, מברגות אימפקט, תוקעי
סיכות, נועצים, וחלקים ואביזרים עבור זה; מנועים ומנועי

רכבים )למעט רכבי יבשה; כלי כוח הפועלים באמצעות דלק,
כלים חקלאיים מלבד אלו הפועלים ידנית, דהיינו, מפוחים,
חותכי שיחים, מסורי שרשרת, מעבדים, כלים לזריה, מפוחי
אדים, מגזזות לקצוות , מחוללי מגזזות שיחים, מכסחות דשא,
מגזזות עמודים, סכיני חיתוך חשמליים, מרססים, מגזזות

פתילים, מעבד אדמה, משאבות מים, וחלקים ואביזרים עבור
זה; הנכללים כולם בסוג 7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 220098 מספר סימן

Application Date 19/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 27930/06/2010



Owners

Name: MAKITA CORPORATION

Address: 11-8 3-CHOME,SUMIYOSHI-CHO  , Anjo-Shi, 
Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 3970

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of 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 תמוז תש"ע - 28030/06/2010



Relays, electric; switches, electric; voltage regulators 
for vehicles; alarms; transmitters of electronic 
signals; light dimmers (regulators) (electric); current 
rectifiers; resistances, electric; anti-theft warning 
apparatus; inductors (electricity); all included in class 
9.

ממסרים, חשמליים; מתגים, חשמליים; וסתי מתח חשמלי לכלי
רכב; אזעקות; משדרי אותות אלקטרוניים; עמעמי אורות

(וסתים) (חשמליים); מתקני זרם; מתנגדים, חשמליים; התקני
אזהרה נגד גניבה; סלילי השראה (חשמל); הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zhejiang Aborn Auto Parts Mfg. Co., Ltd.

Address: Dongxin industrial zone, Xincheng Town, Ruian 
City, Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 800206

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 220099 מספר סימן

Application Date 13/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 28130/06/2010



Infant formula; dietetic substances adapted for 
medical use; food for babies; all included in class 5.

פורמולה לפעוטות; חומרים תזונתיים המותאמים לשימוש
רפואי; מזון לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NEOSURE

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220104 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 28230/06/2010



Class: 7 סוג: 7

Benelux , 13/10/2008, No. 1168510 בנלוקס , 13/10/2008 , מספר 1168510

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

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

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

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

אלקטרומגנטיים, שסתומי רגל, וסתים, שסתומי פירוק, שסתומי
שליטה ידנית, שסתומי חישה לטעינה, שסתומי הגנת פיקוח
לחץ, שסתומי ממסר, משאבות הגה כוח ואטמי שמן; הנכללים

כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Trucktechnic, SA

Address: 1 rue Haute Claire, Herstal, Belgium

Identification No.: 800205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TRUCKTECHNIC

Application Date 12/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220106 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 28330/06/2010



Wireless telecommunication services, namely, 
wireless data messaging services that allow a user to 
send and receive instant messages, electronic mail 
and data; providing access to electronic databases 
and networks, allowing the user to send, receive and 
interact with audio, text, digital images, videos, 
electronic game applications, and social media over 
a network; providing access to network 
communications infrastructure to allow the user to 
receive location based coordinates; power 
management services, namely providing access to, 
or denying access to electronic databases and 
networks to affect power levels on wireless 
telecommunication devices; backup and data 
restoration services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה אלחוטית, שהם שירותי הודעות נתונים
אלחוטיות המאפשרים למשתמש לשלוח ולקבל הודעות
מיידיות, דואר אלקטרוני ונתונים; מתן גישה לבסיס נתונים

אלקטרוני ולרשתות, המאפשר למשתמש לשלוח, לקבל ולפעול
הדדית עם אודיו, טקסט, דמויות דיגיטליות, וידאו, אפליקציות
משחק אלקטרוני ומדיה חברתיים על גבי רשת; מתן גישה
לתשתית תקשורות רשת המאפשרת למשתמש לקבל

קואורדינאטות מבוססות מיקום; שירותי ניהול הפעלה, שהם
מתן גישה או חסימת גישה לבסיסי נתונים אלקטרוניים

ולרשתות כדי להשפיע על רמות הפעלה במתקני טלקומוניקציה
אלחוטיים; שירותי גיבוי ושחזור נתונים; הנכללים כולם בסוג

.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Motorola, Inc.

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

Identification No.: 13794

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

MOTOBLUR

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220107 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 28430/06/2010



Class: 1 סוג: 1

Benelux , 20/01/2009, No. 1174512 בנלוקס , 20/01/2009 , מספר 1174512

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

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

Artificial and synthetic resins; plastics in the form of 
powders, granules, liquids or pastes for industrial 
use; all included in class 1

שרפים סינתטיים ומלאכותיים; פלסטיק בצורה של אבקות,
גרגרים, נוזלים או ממרחים לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם

בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

ForTii

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220110 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 28530/06/2010



Class: 17 סוג: 17

Benelux , 20/01/2009, No. 1174512 בנלוקס , 20/01/2009 , מספר 1174512

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

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

Semi-finished articles, made from synthetic resins or 
artificial resins; semi-finished plastic products; all 
included in class 17.

פריטים בגימור למחצה, עשויים משרפים סינתטיים או משרפים
מלאכותיים; מוצרי פלסטיק בגימור למחצה; הנכללים כולם בסוג

17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

ForTii

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220111 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 28630/06/2010



Education; training; sports camp services (courses); 
entertainment; sporting and cultural activities; club 
services (entertainment or education); health club 
services (physical fitness); publication of books, 
magazines; lending libraries; animal training; show 
and film production; agencies for performing artists; 
rental of films, phonographic recordings and 
cinematographic projection apparatus and theatre set 
accessories; videotape editing; arranging of 
competitions in the area of education or 
entertainment; organisation and holding of 
colloquiums, conferences and conventions; 
organisation of exhibitions for cultural or educational 
purposes; operating lotteries; booking of seats for 
shows; consulting and information services in the 
field of education, training and leisure, including 
those provided online or stored and forwarded from 
data-processing systems, from computer databases 
or from computer or telematic networks, including the 
Internet and the World Wide Web; news reporters 
services; videotape recording (filming); all included in 
class 41.

חינוך; אימון; שירותי מחנה ספורט (קורסים); בידור; פעילויות
ספורט ותרבות; שירותי מועדון (בידור או חינוך); שירותי מועדון
בריאות (כושר גופני); הוצאה לאור של ספרים, מגזינים; ספריות
השאלה; אימון חיות; הפקת הצגות וסרטים; סוכנויות לאמנים
מבצעים; השכרה של סרטים , הקלטות פונוגרפיות ומכשירי
הקרנה סינמטוגרפיים ואביזרי סט תיאטרון; עריכת קלטות
וידיאו; סידור של תחרויות בתחום החינוך או הבידור; ארגון
וניהול קולוקוויומים, ועידות וכנסים; ארגון תערוכות למטרות
תרבות או חינוך; הפעלות הגרלות; הזמנה מראש של מקומות
ישיבה למופעים; שירותי יעוץ ומידע בתחום החינוך, האימון
והפנאי, כולל אלה המסופקים באופן מקוון או המאוחסנים
ומועברים הלאה ממערכות עיבוד מידע, מבסיסי נתונים של
מחשב או מרשתות מחשב או מרשתות טלמטיות, כולל
האינטרנט וה-World Wide Web; שירותי כתבי חדשות;
הקלטת קלטת וידיאו (הסרטה); הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CLUB MEDITERRANEE

Address: Paris, France

Identification No.: 2697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

קלאב מד

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220112 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 28730/06/2010



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

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, בגדי-ים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24  , Amsterdam, 1082, 
Netherlands

Identification No.: 66673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STREAMLINE

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220115 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 28830/06/2010



Transport; arrangement of travel; newspaper 
delivery; rental of cars and horses; car hire; taxi 
transport; booking of seats for travel and arranging 
journeys including those provided online or stored 
and forwarded from data processing systems, from 
computer databases or from computer or telematic 
networks, including the Internet and the World Wide 
Web; transport and delivery services via the Internet; 
escorting of travellers; repatriation of travellers 
travelling abroad; arrangement of travel via travel 
agencies (excluding hotel and boarding-house 
reservations); arrangement of cruises and 
excursions; sightseeing tours; information on 
transport and travel; all included in class 39.

הובלה; ארגון נסיעה; משלוח עיתונים; השכרה של מכוניות
וסוסים; השכרת מכוניות; הובלה במוניות; הזמנה מראש של
מקומות ישיבה לנסיעות וארגון מסעות כולל אלה המסופקות
באופן מקוון או המאוחסנים ומועברים הלאה ממערכות עיבוד
מידע, מבסיסי נתונים של מחשב או מרשתות מחשב או

;World Wide Web-מרשתות טלמטיות, כולל האינטרנט וה
שירותי הובלה ומשלוח דרך האינטרנט; ליווי של נוסעים; השבה
של נוסעים הנמצאים בחוץ לארץ; ארגון נסיעות דרך סוכנויות
נסיעות (למעט הזמנת מלונות ובתי-הארחה); ארגון שיט

וטיולים; סיורים באתרים תיירותיים; מידע על הובלה ונסיעות;
הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CLUB MEDITERRANEE

Address: Paris, France

Identification No.: 2697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

קלאב מד

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220117 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 28930/06/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders, oncological 
diseases and disorders, immune diseases and 
disorders, angiogenesis diseases and disorders, 
ocular diseases and disorders, and inflammatory 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות לב וכלי דם,
במחלות והפרעות אונקולוגיים, במחלות והפרעות מערכת
החיסון, במחלות והפרעות של היווצרות כלי דם חדשים,
במחלות והפרעות של העין, ובמחלות והפרעות דלקתיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GENENTECH, INC.

Address: 1 DNA Way, South San Francisco, CA, 94080-
4990, U.S.A.

Identification No.: 10293

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

RISTOVA

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220120 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 29030/06/2010



Tires; all included in class 12. צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

Address: Hyogo, Japan

Identification No.: 13903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DECTES

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220121 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 29130/06/2010



Services for providing food and drink; hotel 
reservation services; hotel services; temporary 
accommodation; cocktail lounge services, services of 
discotheques; catering; canteens; cafeterias, self-
service restaurants, rental of conference rooms; 
providing campground facilities; rental of portable 
buildings; holiday camp services; rental of tents, 
rental of bedding; boarding for animals: tourist 
homes; day-nurseries; day care centres; child care 
services in facilities adapted for this purpose; all 
included in Class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; שירותי הזמנת מלון; שירותי
מלון; מגורים זמניים; שירותי לאונג' קוקטייל, שירותי

דיסקוטקים; הסעדה; קנטינות; קפיטריות, מסעדות בשירות
עצמי, השכרת חדרי ועידה; אספקת מתקני אתר מחנאות;
השכרה של מבנים ניידים; שירותי מחנה נופש; השכרה של
אוהלים, השכרה של כלי מיטה; אכסון לחיות; בתי תיירות;
פעוטוני יום; מעונות יום; שירותי טיפול בילדים במתקנים

המותאמים למטרה זו; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CLUB MEDITERRANEE

Address: Paris, France

Identification No.: 2697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

קלאב מד

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220122 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 29230/06/2010



Providing of food and drinks, included in class 43. הספקת מזון ומשקה, הנכלל בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ilan Laor שם: אילן לאור

Address:  2רח' האורן שכונה, P.O.B. 4485,  ,38900קיסריה,
ישראל

כתובת : רח' האורן שכונה 2, ת.ד.4485, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 067180000מספר זיהוי: 067180000

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

Trade Mark No. 220123 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 29330/06/2010



Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceuticals comprising tetrahydrobiopterin (bh4) 
and related compounds for treatment of 
phenylketonuria; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים, דהיינו, תכשירים תרופתיים המכילים
טטרה-הידרו-ביופטרין (BH4) ותרכובות קרובות לטיפול

בפנילקטונוריה; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 25/03/2009 ארה"ב , 25/03/2009

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

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

Owners

Name: Biomarin Pharmaceutical Inc.

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

Identification No.: 64560

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Trade Mark No. 220139 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 29430/06/2010



Contact lenses; included in class 9. עדשות מגע; הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BESCON Co., Ltd.

Address: Chungcheongnam-do, Cheonan- City, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 70332

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park 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. 220142 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 29530/06/2010



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

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

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Ownersבעלים

Name: RONET International Certification Services 
LTD.

שם: רונט שירותי הסמכה בינלאומיים בע"מ

Address: Moshav Maor, Israel כתובת : מושב מאור, ישראל

Identification No.: 512975657מספר זיהוי: 512975657

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosi Davidovich, Adv.

Address: Pninat Hayalon Building 159 Yigal Alon Street, 
Tel Aviv, 67443, Israel

שם: יוסי דוידוביץ, עו"ד

כתובת : בית פנינת האיילון רחוב יגאל אלון 159, תל אביב,
67443, ישראל

Trade Mark No. 220144 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 29630/06/2010



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

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

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Ownersבעלים

Name: RONET International Certification Services 
LTD.

שם: רונט שירותי הסמכה בינלאומיים בע"מ

Address: מושב מאור, ישראל כתובת : מושב מאור, ישראל

Identification No.: 512975657מספר זיהוי: 512975657

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosi Davidovich, Adv.

Address: Pninat Hayalon Building 159 Yigal Alon Street, 
Tel Aviv, 67443, Israel

שם: יוסי דוידוביץ, עו"ד

כתובת : בית פנינת האיילון רחוב יגאל אלון 159, תל אביב,
67443, ישראל

Trade Mark No. 220147 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 29730/06/2010



Catheters; surgical implants comprising artificial 
material; all included in class 10.

צנתרים, שתלים ניתוחיים הכוללים חומר מלאכותי; הכל כלול
בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

U.S.A. , 23/09/2008 ארה"ב , 23/09/2008

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)

Owners

Name: Guided Delivery Systems Inc.

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

Identification No.: 63722

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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. 220150 מספר סימן

Application Date 22/03/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 29830/06/2010



Financial services; stock exchange services; 
investment brokerage services and investment 
management services; compiling and providing an 
index of stock exchange trading activity; all included 
in class 36.

שירותים פיננסיים; שירותי בורסה לניירות ערך; שירותי
השקעות תיווך ושירותי ניהול השקעות; איסוף ואספקת אינדקס

של פעילות הבורסה לניירות ערך; הכל כלול בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE 
C.V.

Address: PASEO DE LA REFORMA 255, 
CUAUHTEMOC, 06500, Mexico

Identification No.: 800063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

MEXBOL

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220178 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 29930/06/2010



Footwear, included in Class 25 הנעלה, הנכללת בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

U.S.A. , 26/01/2009, No. 77/656,617 ארה"ב , 26/01/2009 , מספר 77/656,617

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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: SKECHERS U.S.A., INC. II

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

Identification No.: 47861

(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

Trade Mark No. 220222 מספר סימן

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 30030/06/2010



Computer software, namely, applications for data 
storage; all included in class 9.

תוכנת מחשב, קרי, יישומים לאיחסון מידע; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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

Identification No.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 03/11/2008, No. 77/605944 ארה"ב , 03/11/2008 , מספר 77/605944

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

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

SMARTCLONE

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220223 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 30130/06/2010



Inhaler devices for administering medicaments; all 
included in class 10.

התקני משאף לנתינת תרופות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hovione Inter Ltd

Address: Bahnhofstrasse 21, Lucerne, CH-6000, 
Switzerland

Identification No.: 800221

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

TWINCAPS

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220224 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 30230/06/2010



Pharmaceutical preparations, substances and 
compounds for treating respiratory diseases; 
pharmaceutical preparations, substances and 
compounds for the treatment of disorders of the 
respiratory tract and in general medicines which act 
upon the respiratory system or which use the 
respiratory system as a point of entry into the body; 
all included in class 5.

תכשירים, חומרים ותרכובות רוקחיים לטיפול במחלות מערכת
הנשימה; תכשירים, חומרים ותרכובות רוקחיים לטיפול

בהפרעות של קנה הנשימה ובאופן כללי תרופות הפועלות על
מערכת הנשימה או המשתמשות במערכת הנשימה כנקודת

כניסה לגוף; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hovione Inter Ltd

Address: Bahnhofstrasse 21, Lucerne, CH-6000, 
Switzerland

Identification No.: 800221

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

TWINCAPS

Application Date 21/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220225 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 30330/06/2010



Paints, varnishes (other than insulating varnishes), 
lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colourants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; all included 
in class 2.

צבעים, ורנישים (למעט ורנישים לבידוד), לכות; חומרים
משמרים בפני חלודה וקלקול עץ; חומרי גוון; קובעי צבע;

שרפים טבעיים גלמיים; מתכות בצורת ריקועים ואבקה עבור
צבעים, קשטנים, מדפיסים ואומנים; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MOONAGUE LIMITED

Address: Dublin, Ireland

Identification No.: 17331

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

VOGUE

Application Date 22/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220231 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 30430/06/2010



Clothing for men, women and children, footwear, 
headgear. Coats, Gabardines, Gloves (clothing), 
hats, jackets, jerseys, jumpers, shirts, skirts, shoes, 
shorts, socks, clothing of leather, overalls, overcoats, 
pullovers, pyjamas, sandals, scarves, shawls, boots, 
slippers, lips, sports shoes, stockings, stoles, 
sweaters, tee-shirts, vests, underclothing, underwear, 
trousers, waistcoats, belts, blouses; all included in 
class 25

דברי הלבשה לגברים, נשים וילדים, הנעלה, כיסויי ראש;
מעילים, גברדינים, כפפות, כובעים, מקטורנים, ג'רסי, אימוניות,
חולצות, חצאיות, מכנסיים קצרים, גרביים, דברי הלבשה מעור,

אוברולים, מעילי כיסוי, אפודות, פיג'מה, סנדלים, צעיפים,
שאלים, מגפיים, נעלי בית, נעלי ספורט, גרבונים, רדידים,
מיזעים, חולצות טי, וסטים, תחתונים, הלבשה תחתונה,
מכנסיים, סוודרים חסרי שרוולים, חגורות, חולצות נשים;

הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LORIS AZZARO

Address: 65 Rue du Faubourg Saint Honore ,  PARIS, 
75008, France

Identification No.: 800225

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. 220234 מספר סימן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 30530/06/2010



Ophthalmic pharmaceutical preparation; included in 
class 5.

תכשיר רוקחי אופתלמי; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69  , CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

טרבתן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220237 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 30630/06/2010



Computer programs and software for communication 
devices; computer software and programs enabling 
users of communication devices to simultaneously 
access databases and global computer networks; 
computer software enabling transfer of data between 
mobile communication apparatus; micro-
electro¬mechanical system display panels; computer 
game software for communication devices; computer 
game software and programs enabling users to play 
games with 1 mobile phones; mobile communication 
terminals, including voice and data communication 
devices, used in terrestrial or satellite-based 
communication systems; telecommunications and 
data networking hardware, namely devices for 
transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; 
computer operating systems, namely, operating 
system software programs and computer utility 
programs for use therewith; electronic devices, 
namely, computer hardware for accessing global 
computer and communication networks; and 
operating system software programs and computer 
and communication networks, and operating system 
software programs and computer utility programs for 
use therewith; all included in class 9.

תוכניות מחשב ותוכנה עבור מתקני תקשורת; תוכנת מחשב
ותוכניות המאפשרות למשתמשים של מתקני תקשורת לגשת
בו זמנית למאגרי מידע ורשתות מחשב עולמיות; תוכנת מחשב
המאפשרת העברת מידע בין מתקני תקשורת ניידים; מערכת
לוחות תצוגה מיקרו-אלקטרו-מכנית; תוכנת משחק מחשב עבור
מתקני תקשורת; תוכנת משחק מחשב ותוכניות המאפשרות
למשתמשים לשחק משחקים עם טלפונים ניידים 1  ; מסופי

תקשורת ניידים, לרבות מתקני תקשורת מידע וקול,
המשומשים במערכת תקשורת יבשתית או מבוססת לווין;

חומרת טלקומוניקציה ורישות מידע, בייחוד, מתקנים לשידור
וצבירת קול, מידע, ותקשורת וידאו על פני תשתיות רשת

תקשורת מרובות ופרוטוקולי תקשורת; מערכות תפעול מחשב,
בייחוד, תפעול תוכניות תוכנת מערכת ותוכניות תועלת מחשב
לשימוש עם זאת; התקנים אלקטרוניים, בייחוד, חומרת מחשב
עבור גישה לרשתות תקשורת ומחשב עולמיות; ותפעול תוכניות

תוכנת מערכת ורשתות תקשורת ומחשב, ותפעול תוכניות
תוכנת מערכת ותוכניות תועלת מחשב לשימוש עם זאת; הכל

כלול בסוג 9  .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QUALCOMM INCORPORATED

Address: San Diego, California, U.S.A.

Identification No.: 24526

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 24/10/2008 ארה"ב , 24/10/2008

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)

QUALCOMM

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220253 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 30730/06/2010



Electrical and electronic controls and systems 
namely, industrial controllers, electric motor 
controllers, industrial controller networking and 
communication devices, and electronic interfaces for 
use in the fields of industrial control and process 
automation; computer software for providing human 
machine interface and visualization, communications 
over a network and between application programs, 
information management, asset management, 
diagnostics, data security, logic programming, 
scheduling and process control for use in the fields of 
industrial control and process automation; all 
included in class 9.

לוחות בקרה ומערכות חשמליות ואלקטרוניות, בייחוד, לוחות
בקרה תעשייתיים, לוחות בקרה עם מנוע חשמלי, מתקן

תקשורת וקשירת קשרים תעשייתי מפקח, וממשקים אלקטרוני
לשימוש בתחומים של פיקוח תעשייתי ותהליך מיכון, תוכנת
מחשב לאספקת ממשק אדם מכונה וחיזוי, תקשורת על פני

רשת ובין תוכנות יישום, ניהול מידע, ניהול נכס, דיאגנוסטיקה,
אבטחת מידע, תכנות לוגי, זמנם ופיקוח תהליך לשימוש

בתחומים של פיקוח תעשייתי ותהליך מיכון; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rockwell Automation, Inc.

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

Identification No.: 47025

(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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 30/01/2009 ארה"ב , 30/01/2009

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

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

PLANTPAX

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220254 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 30830/06/2010



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

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: J. & A. Mitchell and Company, Limited

Address: Springbank Distillery, Longrow, PA28 6ET, 
Campbeltown, United Kingdom

Identification No.: 800228

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

SPRINGBANK

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220255 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 30930/06/2010



Wastewater purification units; water treatment 
equipment, water treatment equipment for household 
use; media filters and depth filters, depth filter units 
and depth filter cartridges for liquid and air filtration 
for domestic, industrial and commercial use; 
disposable cartridge filters for industrial use, included 
in Class 11

יחידות לטיהור מי שופכין; ציוד לטיהור מים, ציוד לטיהור מים
לשימוש ביתי; מסנני מדיה ומסנני עומק; יחידות מסנני עומק
ומחסניות מסנני עומק לסינון נוזלים ואוויר לשימוש ביתי,
תעשייתי ומסחרי; מחסניות מסננים חד-פעמיות לשימוש

תעשייתי, הנכללים בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GE

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220257 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 31030/06/2010



Wastewater purification units; water treatment 
equipment, water treatment equipment for household 
use; media filters and depth filters, depth filter units 
and depth filter cartridges for liquid and air filtration 
for domestic, industrial and commercial use; 
disposable cartridge filters for industrial use, included 
in Class 11

יחידות לטיהור מי שופכין; ציוד לטיהור מים, ציוד לטיהור מים
לשימוש ביתי; מסנני מדיה ומסנני עומק; יחידות מסנני עומק
ומחסניות מסנני עומק לסינון נוזלים ואוויר לשימוש ביתי,
תעשייתי ומסחרי; מחסניות מסננים חד-פעמיות לשימוש

תעשייתי, הנכללים בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

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

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

אם 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. 220258 מספר סימן

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 31130/06/2010



Wastewater purification units; water treatment 
equipment, water treatment equipment for household 
use; media filters and depth filters, depth filter units 
and depth filter cartridges for liquid and air filtration 
for domestic, industrial and commercial use; 
disposable cartridge filters for industrial use, included 
in Class 11

יחידות לטיהור מי שופכין; ציוד לטיהור מים, ציוד לטיהור מים
לשימוש ביתי; מסנני מדיה ומסנני עומק; יחידות מסנני עומק
ומחסניות מסנני עומק לסינון נוזלים ואוויר לשימוש ביתי,
תעשייתי ומסחרי; מחסניות מסננים חד-פעמיות לשימוש

תעשייתי, הנכללים בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IMAGINATION AT WORK

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220259 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 31230/06/2010



Wastewater purification units; water treatment 
equipment, water treatment equipment for household 
use; media filters and depth filters, depth filter units 
and depth filter cartridges for liquid and air filtration 
for domestic, industrial and commercial use; 
disposable cartridge filters for industrial use, included 
in Class 11

יחידות לטיהור מי שופכין; ציוד לטיהור מים, ציוד לטיהור מים
לשימוש ביתי; מסנני מדיה ומסנני עומק; יחידות מסנני עומק
ומחסניות מסנני עומק לסינון נוזלים ואוויר לשימוש ביתי,
תעשייתי ומסחרי; מחסניות מסננים חד-פעמיות לשימוש

תעשייתי, הנכללים בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECOMAGINATION

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220260 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 31330/06/2010



Management of customers club and services related 
to it; management of a loyalty scheme and services 
related to it; advertisement; retail purposes; all 
included in class 35.

ניהול מועדון לקוחות ושירותים הקשורים בו; ניהול תוכנית
נאמנות ושירותים הקשורים בה; פרסום; מטרות קמעונאיות;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CASTRO MODEL LTD. שם: קסטרו מודל בע"מ

Address:  ישראל59590  , בת ים, 31רחוב אורט ישראל , כתובת : רחוב אורט ישראל 31  , בת ים, 59590, ישראל

Identification No.: 520037649מספר זיהוי: 520037649

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CASTRO MODEL LTD.

Address: Legal department 31 Ort Israel St., Bat am, 
59590, Israel

שם: קסטרו מודל בע"מ

כתובת : מחלקה משפטית רחוב אורט ישראל 31, בת ים,
59590, ישראל

CU

Application Date 06/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220270 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 31430/06/2010



Class: 11 סוג: 11

U.S.A. , 24/11/2008, No. 77/620,392 ארה"ב , 24/11/2008 , מספר 77/620,392

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

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

Heat exchangers used to remove heat from 
enclosures that house electronic or electrical 
equipment, included in Class 11

מחלפי חום לסילוק חום ממתחמים שיש בהם ציוד אלקטרוני או
חשמלי, הנכללים בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McLean Midwest Corporation

Address: Champlin, Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 70208

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CLIMAGUARD

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220281 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 31530/06/2010



Class: 20 סוג: 20

U.S.A. , 16/04/2009, No. 77715250 ארה"ב , 16/04/2009 , מספר 77715250

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

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

Office furniture, namely, chairs; all included in class 
20.

ריהוט משרדי, דהיינו, כיסאות; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HERMAN MILLER, INC.

Address: Zeeland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 36559

(Michigan 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

SETU

Application Date 26/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220282 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 31630/06/2010



Water making machines; water purifying apparatus 
and machines; water distribution installations and 
water supply installations; all included in class 11.

מכונות להכנת מים; התקנים ומכשירים לטיהור מים; מתקני
חלוקת מים ומתקני אספקת מים; כולם כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EcoloBlue, Inc.

Address: 3109 Grand Avenue #423, Miami, Florida, 
33133, U.S.A.

Identification No.: 70346

(Florida 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

ECOLOBLUE

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220284 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 31730/06/2010



Water coolers; water purifying apparatus; all included 
in class 11.

מתקני קירור מים; התקני טיהור מים; כולם כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EcoloBlue, Inc.

Address: 3109 Grand Avenue #423, Miami, Florida, 
33133, U.S.A.

Identification No.: 70346

(Florida 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

Trade Mark No. 220285 מספר סימן

Application Date 07/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 31830/06/2010



Hotel services; temporary accommodation, especially 
in hotels; holiday houses; boarding-houses; 
temporary accommodation reservations, including 
hotel rooms, hotel suites, hotels, boarding-houses; 
rental of temporary accommodation, including rooms 
and suites; reservation, lending and rental of rooms, 
parlours, conference and meeting facilities; 
organization of banquets and cocktails (restaurant 
services); rental of chairs, tables, table linen and 
glassware; reservation, lending and rental of rooms, 
halls and facilities for banquets, cocktails and 
receptions; bar, hotel bar, cafe, canteen, cafeteria, 
tea room, coffee shop and restaurant services; 
restaurant services (dishes or meals) on the spot, to 
take away or for delivery; restaurant table 
reservation; providing campground facilities; holiday 
camp services (accommodation), convalescent 
home; all included in class 43.

שירותי בית מלון;  אירוח זמני, במיוחד בבתי מלון;  בתי נופש;
 פנסיונים, שירותי הזמנת מקומות אירוח זמני, הכוללים חדרי
בית מלון, סוויטות בית מלון ,בתי מלון, פנסיונים;  שירותי
השכרה של אירוח זמני, הכוללים חדרים וסוויטות;  הזמנה,
השאלה והשכרה של חדרים, חדרי אורחים, אמצעי ועידה
ופגישה ; ארגון של סעודות (קוקטיילים ושירותי מסעדה);
 השכרה של כסאות, שולחנות, כיסויי שולחן וכלי זכוכית;

 הזמנה, השאלה והשכרה של חדרים, אולמות ואמצעים עבור
סעודות, קוקטיילים וקבלות פנים;  שירות בר, בר בית מלון,

קפה, קנטינה, קפיטריה, חדר תה, חנות קפה ומסעדה;  שירותי
מסעדה (כלים או ארוחות) במקום, ללקיחה או עבור משלוח;
 הזמנת שולחן מסעדה;  הענקת אמצעי מחנה נופש;  שירותי
מחנה נופש (אירוח), בית הבראה;  כולם כלולים בסוג 43  .

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Benelux , 16/10/2008 בנלוקס , 16/10/2008

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)

Owners

Name: CHARM AND MORE MANAGEMENT BV

Address: Rotterdam, Netherlands

Identification No.: 59369

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park 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. 220313 מספר סימן

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 31930/06/2010



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

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Derby Cycle Werke GmbH

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

Identification No.: 66112

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Kalkhoff

Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220317 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 32030/06/2010



Semiconductor memory devices, namely, integrated 
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and 
other semiconductor devices, namely, flash and 
non¬flash memory cards, cartridges, adapters, 
converters, controllers, players, readers, storage 
modules, and computer peripherals; preloaded 
memory cards featuring audio and video content; 
portable audio and video players/recorders which use 
semiconductor devices as recording media; and 
computer operating programs for semiconductor 
memory devices; downloadable and 
non¬downloadable software, namely, computer 
operating software, software for the integration of 
digital files into an interactive delivery platform for 
multimedia applications; software for downloading, 
viewing, listening to, and retransmitting digital files 
from the internet; software for transmission of digital 
files and downloaded content from any storage 
device to any electronic communications instrument 
and between such instruments; all included in class 
9.

מתקני זיכרון מוליך למחצה, דהיינו מעגלים סוכמים, כרטיסי
ומחסניות מעגל סוכם, ומתקני מוליך למחצה אחרים, דהיינו,
כרטיסי זיכרון פלאש ושאינו פלאש, מחסניות, מתאמים,

ממירים, בקרים, מנגנים, התקני קריאה, מודולות אחסון וציוד
מחשב היקפי ;  כרטיסי זיכרון מוקלטים מראש המציגים תכני

אודיו ווידאו ;  מנגני/התקני הקלטת אודיו ווידאו ניידים
המשתמשים במתקני מוליך למחצה כמצע הקלטה ;  ותוכניות
הפעלת מחשב עבור מתקני זיכרון מוליך למחצה ;  תוכנות

הניתנות להורדה ושאינן ניתנות להורדה, דהיינו תוכנות הפעלת
מחשב ;  תוכנות מחשב עבור הסכימה של תיקים דיגיטאליים

לתוך פלטפורמת משלוח אינטראקטיבית עבור יישומי
מולטימדיה ;  תוכנות מחשב עבור הורדה, צפייה, האזנה ושידור
חוזר של תיקים דיגיטאליים מהאינטרנט ;  תוכנות מחשב עבור
העברה של תיקים דיגיטאליים ומצע הניתן להורדה מכל מתקן
אחסון לכל כלי תקשורות אלקטרוניות ובין כלים כאמור ;  כולם

כלולים בסוג 9  .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 13/10/2008 ארה"ב , 13/10/2008

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)

Trade Mark No. 220321 מספר סימן

Application Date 16/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 32130/06/2010



Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd.  , Milpitas, California, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י"ח תמוז תש"ע - 32230/06/2010



Class: 5 סוג: 5

Germany , 15/12/2008, No. 302008078507 גרמניה , 15/12/2008 , מספר 302008078507

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

BRECELIO

Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220346 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 32330/06/2010



Class: 5 סוג: 5

Germany , 15/12/2008, No. 302008078505 גרמניה , 15/12/2008 , מספר 302008078505

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

ARTIMSA

Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220348 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 32430/06/2010



Class: 5 סוג: 5

Germany , 15/12/2008, No. 302008078504 גרמניה , 15/12/2008 , מספר 302008078504

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

ADEMPAS

Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220349 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 32530/06/2010



Class: 5 סוג: 5

Germany , 15/12/2008, No. 302008078509 גרמניה , 15/12/2008 , מספר 302008078509

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

BRESABO

Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220351 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 32630/06/2010



Milk and dairy products, yogurts; all included in class 
29.

מוצרי חלב ומחלבה, יוגורטים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Yoplait Marques Internationales

Address: 170 bis,Blvd du Montparnasse  , Paris, France

Identification No.: 53673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

YYY

Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220353 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 32730/06/2010



Production of television and radio programs; 
distribution of television and radio programs for 
others; production and publishing of music; providing 
online entertainment, namely providing sound and 
video recordings in the field of music and music 
based entertainment; entertainment services, namely 
providing online non-downloadable prerecorded 
musical sound and video recordings via a global 
computer network; fan clubs; development and 
dissemination of educational materials of others in 
the field of music and entertainment; radio 
entertainment production and distribution; audio and 
sound recording and production; record production; 
videotape production; production of motion picture 
films; distribution of motion picture films; television 
program syndication; entertainment in the nature of 
ongoing television programs in the field of music and 
entertainment; entertainment, namely a continuing 
music and entertainment show distributed over 
television, satellite, audio, and video media; 
publication of books and magazines; entertainment in 
the nature of ongoing radio programs; entertainment 
in the nature of live concerts and performances by 
musical artists and groups; entertainment services, 
namely personal appearances by musical groups, 
musical artists and celebrities; entertainment services 
in the nature of performances rendered by musical 
artists through the medium of television, radio, and 
audio and video recordings; entertainment services, 
namely recorded performances by musical artists; 
educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, 
sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before live 
audiences which are all broadcast live or taped for 
later broadcast; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, and 
other multimedia materials; entertainment services, 
namely, providing on-line reviews of music, musical 
artists and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded music, information in 
the field of music, and commentary and articles about 
music, all on-line via a global computer network; 
entertainment services namely live, televised and 
movie appearances by a professional entertainer; 
conducting entertainment exhibitions in the nature of 
music festivals; entertainment services, namely, 
conducting exhibitions in the field of music and the 
arts; organizing exhibitions for entertainment 
purposes featuring music and the arts; and 
publishing of web magazines.included in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה ורדיו; הפצת תוכניות טלוויזיה ורדיו
עבור אחרים; הפקת ופרסום מוזיקה; אספקת בידור מקוון,
דהיינו אספקת הקלטות קול ווידיאו בתחום המוזיקה ובידור

המבוסס על מוזיקה ;שירותי בידור, דהיינו אספקה מקוונת של
הקלטות קול ווידיאו שהוקלטו מראש ושאינן ניתנות להורדה
באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מועדוני מעריצים; פיתוח
והפצה של חומרי לימוד של אחרים בתחום המוזיקה והבידור;
הפקה והפצה של בידור רדיו; הקלטה והפקה של אודיו וקול;
הפקת תקליטים; הפקת וידיאו; הפקת סרטי קולנוע; הפצת
סרטי קולנוע; איגוד תוכניות טלוויזיה; בידור מסוג תוכניות
טלוויזיה ממשיכות בתחום המוזיקה והבידור; בידור, דהיינו

מופע מוזיקה ובידור מתמשך המופץ בטלוויזיה, בלווין ובמדיה
אודיו ווידיאו; פרסום ספרים ומגזינים; בידור מסוג תוכניות רדיו
ממשיכות; בידור מסוג קונצרטים חיים והופעות חיות של אומנים
ולהקות מוסיקה; שירותי בידור, דהיינו, הופעות אישיות של
להקות מוסיקה, אומני וידועני מוסיקה ;שירותי בידור מסוג

הופעות הניתנות על ידי אומני מוסיקה באמצעות המדיום של
טלוויזיה, רדיו והקלטות אודיו ווידיאו; ירותי בידור, דהיינו
הופעות מוקלטות של אומני מוסיקה; שירותי חינוך ובידור,
דהיינו, הפקת והצגה של מופעי טלוויזיה, אירועי ספורט,
תצוגות אופנה, משחקים, הופעות מוזיקה, אירועי חלוקת
פרסים והופעות קומיות בפני קהלים חיים, שכולם מועברים
בשידור ישיר או מוקלטים לצורך שידור מאוחר יותר ;שירותי
בידור, דהיינו ,אספקת אתר רשת המציע הופעות מוסיקליות,
קלטות וידיאו של מוסיקה, סרטי קליפים קשורים, צילומים
וחומרי מולטימדיה אחרים; שירותי בידור, דהיינו, אספקת

סקירות מקוונות של מוסיקה, אומנים בתחום המוסיקה וקלטות
וידיאו של מוסיקה; שירותי בידור, דהיינו אספקת מוסיקה

מוקלטת מראש, מידע בתחום המוסיקה ופרשנות ומאמרים על
מוסיקה, כולם מקוונים ובאמצעות רשת מחשבים גלובלית;

שירותי בידור, דהיינו הופעות חיות, הופעות טלוויזיה והופעות
קולנוע של בדרנים מקצועיים; ניהול תערוכות בידור מסוג
פסטיבלים למוסיקה; שירותי בידור, דהיינו, ניהול תערוכות
בתחום המוסיקה והאומנויות; ארגון תערוכות למטרות בידור
המציעות מוזיקה ואומנות; ופרסום מגזיני אינטרנט . כלולים

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

VEVO

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220366 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 32830/06/2010



Owners

Name: Polygram Holding, Inc.

Address: c/o Universal Music Group, 2220 Colorado ,, 
Santa Monica, CA 90404, U.S.A.

Identification No.: 800215

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

U.S.A. , 14/01/2009, No. 77649247 ארה"ב , 14/01/2009 , מספר 77649247

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 תמוז תש"ע - 32930/06/2010



Broadcast of cable television programs; broadcasting 
programs via a global computer network; cable radio 
broadcasting and transmission; cable, network and 
satellite television broadcasting and transmission 
services; transmitting streamed sound and audio-
visual recordings via the Internet; streaming of audio 
and video material on the Internet; digital and 
electronic transmission of voice, data, sound, 
images, audio and video content, and messages; 
video-on-demand transmission services; providing on
-line chat rooms and forums and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users 
concerning music and entertainment; providing 
wireless transmission of uploadable and 
downloadable ring tones, voice, music, mp3 files, 
graphics, games, images, videos, information and 
news via a global computer network to wireless 
mobile communication devices; sending and 
receiving voice and text messages between wireless 
communication devices; and providing multiple-user 
access to a global computer information network. 
included in class 38.

שידור תוכניות טלוויזיה בכבלים; שידור תוכניות באמצעות רשת
מחשבים גלובלית; שידור והעברת רדיו בכבלים; שירותי שידור
והעברה של טלוויזיה בכבלים, ברשת ובלווין; העברת קול
והקלטות אודיו-ויזואליות מוזרמות באמצעות האינטרנט;
הזרמה של חומר אודיו ווידאו באינטרנט; העברה דיגיטלית

ואלקטרונית של קול, נתונים, צלילים, דמויות, תכני אודיו ווידאו,
והודעות; שירותי העברה של VOD (וידאו בהזמנה); אספקה
מקוונת של חדרי צ'אט ופורומים ולוחות עלונים אלקטרוניים
להעברת מסרים בין משתמשים בקשר למוסיקה ולבידור;
אספקה של העברה אלחוטית של רינגטונים, קול, מוסיקה,
קבצי mp3, גרפיקה, משחקים, דמויות, וידאו, מידע וחדשות
הניתנים להעלאה ולהורדה, באמצעות רשת מחשבים גלובלית
להתקני תקשורת אלחוטיים ניידים; שליחה וקבלה של מסרים
בקול ובטקסט בין מתקני תקשורת אלחוטית; ואספקת גישה
רבת-משתמשים לרשת מידע מחשבים גלובלית. כלולים בסוג

.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Polygram Holding, Inc.

Address: c/o Universal Music Group, 2220 Colorado ,, 
Santa Monica, CA 90404, U.S.A.

Identification No.: 800215

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Class: 38 סוג: 38

U.S.A. , 14/01/2009, No.  77649235 ;x20#&77649235 ארה"ב , 14/01/2009 , 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)

VEVO

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220367 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 33030/06/2010



Distributorship of music; distribution of musical sound 
recordings and video recordings; advertising and 
promotion services and related consulting services; 
advertising and publicity services; association 
services, namely promoting the interests of 
musicians, singers, songwriters, musical performers 
and artists; computerized on-line ordering featuring 
general merchandise and general consumer goods; 
computerized on-line ordering services in the field of 
music; computerized online retail store services in 
the field of music; computerized on¬line gift ordering 
services which matches the gift giver's requirements 
with the gift recipient's wants and needs; conducting 
an on-line tradeshow exhibition, in the field of music, 
musical concerts and videos; mail order catalog 
services featuring CD's, cassettes, DVD's, clothing, 
and general merchandise; on-line retail store 
services featuring downloadable pre-recorded music 
and audio-visual content, clothing, and general 
merchandise; organization of promotions using audio
-visual media; preparing audio-visual displays in the 
field of music; preparing audio visual presentations 
for use in advertising; arranging and conducting trade 
show exhibitions in the field of music and 
entertainment; arranging and conducting fairs and 
exhibitions for business and advertising purposes; 
promoting and conducting trade shows in the field of 
music; promoting the concerts of others; promoting 
the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with 
concerts and musical events; promoting the goods of 
others by preparing and placing advertisements in an 
electronic magazine accessed through a global 
computer network; providing information about the 
goods and services of others via a global computer 
network; retail store services available though 
computer communications and interactive television 
featuring CD's, cassettes, DVD's, videocassettes and 
licensed merchandise; and subscriptions to books, 
reviews, newspapers or comic books.included in 
class 35.

הפצה של מוסיקה; הפצה של הקלטות קול ווידאו של מוסיקה;
שירותי פרסום וקידום ושירותי ייעוץ קשורים; שירותי פרסום

ויחסי ציבור ;שירותי חיבור/התאגדות, דהיינו קידום האינטרסים
של מוסיקאים, זמרים, מחברי שירים, מבצעים מוסיקליים

ואומנים; הזמנות ממוחשבות מקוונות המציעות סחורה כללית
וסחורות צריכה כלליות; שירותי הזמנה ממוחשבים מקוונים

בתחום המוסיקה; שירותי חנויות קמעונות ממוחשבים מקוונים
בתחום המוסיקה; שירותים ממוחשבים מקוונים להזמנת מתנות
המתאימות את הדרישות של נותן המתנה לרצונות ולצרכים של

מקבל המתנה; ניהול תערוכה מקצועית מקוונת בתחום
 המוסיקה, קונצרטים מוסיקאליים ווידאו; שירותי הזמנה

, DVDs ,קלטות  ,CDs קטלוגיים באמצעות הדואר המציעים
 הלבשה, וסחורה כללית; שירותי חנויות קמעונות מקוונות

המציעים מוסיקה מוקלטת מראש הניתנת להורדה ותכנים אודיו
- וויזואליים, הלבשה וסחורות כלליות; ארגון של קידום מכירות

תוך שימוש במדיה אודיו-וויזואלית; הכנת תצוגות אודיו-
ויזואליות בתחום המוסיקה; הכנת מצגות אודיו-ויזואליות
לשימוש בפרסום; ארגון וניהול תערוכות מקצועיות בתחומי
 המוסיקה והבידור; ארגון וניהול ירידים ותערוכות למטרות
עסקים ופרסום; קידום וניהול של תצוגות מקצועיות בתחום
 המוסיקה; קידום קונצרטים של אחרים; קידום הסחורות

והשירותים של אחרים על ידי דאגה לכך שנותני חסות יקשרו
את  סחורותיהם ושירו תיהם לקונצרטים ולאירועי מוסיקה;

קידום הסחורות של אחרים באמצעות הכנת והכנסת פרסומות
במגזין  אלקטרוני הנגיש באמצעות רשת מחשבים גלובלית;

אספקת מידע אודות הסחורות והשירותים של אחרים באמצעות
רשת  מחשבים גלובלית; שרותי חנות קמעונות הזמינים
באמצעות תקשורות מחשבים וטלוויזיה אינטראקטיבית

המציעים CDs ,  קלטות, DVDs , קלטות וידאו וסחורות ברישיון;
ומנויים על ספרים, סקירות, עיתונים או ספרי קומיקס. הכלולים

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 14/01/2009, No.  77649192 ;x20#&77649192 ארה"ב , 14/01/2009 , 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)

VEVO

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220368 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 33130/06/2010



Owners

Name: Polygram Holding, Inc.

Address: c/o Universal Music Group, 2220 Colorado ,, 
Santa Monica, CA 90404, U.S.A.

Identification No.: 800215

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

י"ח תמוז תש"ע - 33230/06/2010



Class: 18 סוג: 18

European Community Trade Mark , 13/03/2009, No. 
008154081

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/03/2009 , מספר
008154081

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

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

Articles made of leather or of imitation leather; 
leather goods; trunks, suitcases, traveling sets, 
traveling bags, luggage, hat boxes made of leather, 
vanity cases not fitted, toiletry cases sold empty, 
rucksacks, satchels, handbags, beach bags, 
shopping bags, document cases, pouches 
(handbags), wallets, change purses, key cases, card 
cases; all included in class 18.

פריטים העשויים מעור או חיקוי של עור; סחורות מעור; תיבות
מטען, מזוודות, סטים לנסיעות, תיקי נסיעות, מטען, קופסאות
לכובעים העשויות מעור, תיקי איפור שאינם מותאמים, תיקי

טואלטיקה הנמכרים ריקים, תרמילי גב, ילקוטים, תיקי יד, תיקי
חוף, תיקי קניות, תיקי מסמכים, תיקי פאוץ' (תיקי יד), ארנקים,
נרתיקים לכסף קטן, נרתיקים למפתחות, נרתיקים לכרטיסים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: Paris, France

Identification No.: 40916

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

BOETIE

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220411 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 33330/06/2010



Class: 18 סוג: 18

France , 24/03/2009, No. 093638805 צרפת , 24/03/2009 , מספר 093638805

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

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

Articles made of leather or of imitation leather; 
leather goods; trunks, suitcases, traveling sets, 
traveling bags, luggage, hat boxes made of leather, 
vanity cases not fitted, toiletry cases sold empty, 
rucksacks, satchels, handbags, beach bags, 
shopping bags, document cases, pouches 
(handbags), wallets, change purses, key cases, card 
cases; all included in class 18.

פריטים העשויים מעור או חיקוי של עור; סחורות מעור; תיבות
מטען, מזוודות, סטים לנסיעות, תיקי נסיעות, מטען, קופסאות
לכובעים העשויות מעור, תיקי איפור שאינם מותאמים, תיקי

טואלטיקה הנמכרים ריקים, תרמילי גב, ילקוטים, תיקי יד, תיקי
חוף, תיקי קניות, תיקי מסמכים, תיקי פאוץ' (תיקי יד), ארנקים,
נרתיקים לכסף קטן, נרתיקים למפתחות, נרתיקים לכרטיסים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: Paris, France

Identification No.: 40916

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

MACASSAR

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220413 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 33430/06/2010



Class: 9 סוג: 9

France , 03/12/2008, No. 08 3 615 411 צרפת , 03/12/2008 , מספר 411 615 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)

Telephony apparatus (mobile, corded and cordless 
telephones) and any other communication device 
including transmission of the voice technology, 
included in Class 9.

ציוד טלפוניה (טלפונים ניידים, חוטיים ואלחוטיים) וכל התקן
תקשורת אחר המכיל טכנולוגית שידור הקול, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RCA Trademark Management SA

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 54653

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. 220418 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 33530/06/2010



Pharmaceutical preparation for the treatment of pain 
and inflammation; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בכאב ודלקת; 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

Trade Mark No. 220425 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 33630/06/2010



Pharmaceutical preparation for the treatment of pain 
and inflammation; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בכאב ודלקת; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AstraZeneca UK Limited

Address: 15 Stanhope Gate  , London, United Kingdom

Identification No.: 47602

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220426 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 33730/06/2010



Entertainment and educational services, namely, 
provision of education and entertainment for children 
by means of a website featuring online electronic 
publications, and online interactive and educational 
computer games in single or multi-user formats 
featuring fictional characters played over computer 
networks and global communication networks and 
provided through an interactive web site from a 
global computer network; all included in class 41

שירותי בידור וחינוך, שהם, אספקת חינוך ובידור לילדים
באמצעות אתר אינטרנט המציג פרסומים אלקטרונים מקוונים,
משחקי מחשב אינטראקטיביים וחינוכיים בהם ניתן לשחק

באופן יחידני או כמה משתתפים, המציגים דמויות בדיוניות על
גבי רשתות מחשב ורשתות תקשורת עולמיים והמסופקים

באמצעות אתר אינטרנט אינטראקטיבי מרשת מחשב עולמית;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ganz

Address: Woodbridge, Ontario, Canada

Identification No.: 68526

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

Wjr.

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220431 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 33830/06/2010



Toys for children, educational games, and play 
things, namely, toys and games, namely, rubber 
action balls, action figures, stand alone video game 
machines, plush dolls, plush toys, toy clothing for 
plush toys; plush toy accessories, namely, furniture, 
jewelry, pet carriers; multiple activity toys for babies, 
rattles, balloons, toy banks, bath toys, board games, 
card games, trading card games, doll clothing, crib 
mobiles, crib toys, doll accessories, party favors in 
the nature of small toys and noisemakers, puzzles, 
kites, costume masks, toy mobiles, water squirting 
toys, paper dolls, puppets, soft sculpture dolls, 
Christmas tree ornaments and Christmas stockings; 
modeled plastic toy figurines; and plastic pail and 
shovel set; all included in class 28

צעצועים לילדים, משחקים חינוכיים, ודברי משחק, דהיינו,
צעצועים ומשחקים, שהם כדורי פעולה מגומי, בובות פעולה,
מכונות משחק וידאו, בובות רכות, צעצועים רכים, בגדים עבור

בובות רכות; אביזרים עבור צעצועים רכים, שהם ריהוט,
תכשיטים, מנשאים לחיות מחמד; צעצועי הפעלה לתינוקות,
רעשנים, בלונים, קופות צעצוע, צעצועים לאמבט, משחקי לוח,

משחקי קלפים, משחקי קלפים להחלפה, ביגוד לבובות,
מרצדים לעריסה, צעצועים לעריסה, אביזרים לבובות, מתנות
מסיבה כגון צעצועים קטנים וצעצועים מצפצפים, תצרפים,

עפיפונים, מסיכות לתחפושת, מרצדי צעצוע, צעצועים המתיזים
מים, בובות נייר, בובות הנשלטות ביד או עם חוטים, בובות

מפוסלות רכות,   קישוטים לעץ חג המולד וגרבי עץ חג המולד;
דמויות קטנות מפלסטיק; ערכת דלי ואת מפסלטיק;  הנכללים

כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ganz

Address: Woodbridge, Ontario, Canada

Identification No.: 68526

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

Wjr.

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220435 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 33930/06/2010



Chemical products used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed plastics; unprocessed plastics in the 
form of solutions, emulsions, dispersions, powders, 
granules, pastes; organosilanes; silicones; silicone 
fluids, silicone resins, silicone greases, silicone 
pastes; solutions, dispersions and emulsions 
containing silicones as far as included in class 1; 
agents for binding or coating of textiles, furs and 
leather, non-wovens and fabrics; antifoam agents, 
thickening and thixotropic agents as far; all included 
in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה, מדע, צילום, חקלאות,
גננות ויערנות; פלסטיקים לא-מעובדים; פלסטיקים לא-מעובדים
בצורת תמיסות, תחליבים, תפזורות, אבקות, גרגרים, משחות;
אורגנוסילאנים; נוזלי סיליקון, שרפי סיליקון, שמני סיליקון,
משחות סיליקון; תמיסות, תפזורות ותחליבים המכילים

סיליקונים ככל שנכללים בסוג 1; גורמים לקישור או ציפוי של
טקסטילים, פרוות ועור, ובדים לא-ארוגים ואריגים; גורמים נגד
קצף, גורמים מעבים וטיקסוטרופיים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Chemie AG

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 5468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

SILFOAM

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220443 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 34030/06/2010



Additives and auxiliaries for cosmetic purposes; 
silicones, silanes and silicas for cosmetic purposes; 
additives and auxiliaries for detergents; additives and 
auxiliaries for fabric softners; all included in class 3

תוספות ועזרים למטרות קוסמטיות; סיליקונים, סילאנים
וסיליקות למטרות קוסמטיות; תוספות ועזרים לדטרגנטים;
תוספות ועזרים למרככי כביסה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Chemie AG

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 5468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

SILFOAM

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220446 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 34130/06/2010



Spectacles (eyeglasses) and frames; all included in 
class 9.

משקפיים (משקפי עיניים) ומסגרות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALBACETE S.A.

Address: San Salvador de Jujuy 3700, Altura El 
Descanso Carlos Spegazzini - EZEIZA, Buenos Aires, 
Argentina

Identification No.: 800238

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

ABSURDA

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220449 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 34230/06/2010



Cosmetics and makeup, soaps, perfumery, essential 
oils, hair lotions, dentifrices; all included in class 3.

תמרוקים ואיפור, סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תרחיצי
שיער, תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ELASTICOLOR

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220450 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 34330/06/2010



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

תכשירים רוקחיים למניעה וטיפול בהפרעות קרדיו-וסקולאריות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pfizer Inc.

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

Identification No.: 864

(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

ELAQUIS

Application Date 01/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220451 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 34430/06/2010



Wireless telecommunication services, namely, 
wireless data messaging services that allow a user to 
send and receive instant messages, electronic mail 
and data; providing access to electronic databases 
and networks, allowing the user to send, receive and 
interact with audio, text, digital images, videos, 
electronic game applications, and social media over 
a network; providing access to network 
communications infrastructure to allow the user to 
receive location based coordinates; power 
management services, namely providing access to, 
or denying access to electronic databases and 
networks to affect power levels on wireless 
telecommunication devices; backup and data 
restoration services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה אלחוטית, שהם שירותי הודעות נתונים
אלחוטיות המאפשרים למשתמש לשלוח ולקבל הודעות, דואר
אלקטרוני ונתונים מיידית; מתן גישה למסד נתונים אלקטרוני
ולרשתות, המאפשר למשתמש לשלוח, לקבל ולפעול הדדית
עם אודיו, טקסט, דמויות דיגיטליות, וידאו, יישומי משחק

אלקטרוני ומדיה חברתית על גבי רשת; מתן גישה לתשתית
תקשורות רשת המאפשרת למשתמש לקבל קואורדינאטות
מבוססות מיקום; שירותי ניהול הספק, שהם מתן גישה או

חסימת גישה למסדי נתונים אלקטרוניים ולרשתות כדי להשפיע
על רמות הספק במכשירי טלקומוניקציה אלחוטיים; שירותי

גיבוי ושחזור נתונים; 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. 220452 מספר סימן

Application Date 01/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 34530/06/2010



Owners

Name: Motorola, Inc.

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

Identification No.: 13794

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח תמוז תש"ע - 34630/06/2010



Computer application software for cellular or mobile 
phones; a facility incorporated on a cellular or mobile 
phone to browse and access commonly used 
applications on the phone; communications software 
for connecting mobile phone users; computer 
telephony software enabling telephone and 
communication activities to be performed through a 
network; computer telephony software for displaying 
and updating data received from the network; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images on cellular or mobile phones; all 
included in class 9.

תוכנת יישום מחשב לטלפונים סלולאריים או ניידים; מתקן
המשולב על טלפון סלולארי או טלפון נייד לדפדוף וכניסה

ליישומים שבשימוש שכיח בטלפון; תוכנת תקשורות לקישור
משתמשי טלפון נייד; תוכנת טלפוניית מחשב המאפשרת

לפעילויות טלפון ותקשורת להתבצע באמצעות רשת; תוכנת
טלפוניית מחשב להצגה ועדכון של נתונים המתקבלים מהרשת;

התקנים להקלטה, שידור או שעתוק של קול או דמויות על
טלפונים סלולאריים או ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Motorola, Inc.

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

Identification No.: 13794

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

אם 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. 220453 מספר סימן

Application Date 01/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 34730/06/2010



Tyres, tubes and flaps for automobiles; all included in 
class 12.

צמיגים, אבובים ומגיני בוץ למכניות; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Apollo Tyres Ltd.

Address: 7 Institutional Area Sector 32, Gurgaon, 
Haryana, 122001, Apollo House, India

Identification No.: 63834

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. 220467 מספר סימן

Application Date 20/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 34830/06/2010



Computers; included in class 9. מחשבים; הכלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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

Identification No.: 44145

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 08/12/2008, No. 77/628482 ארה"ב , 08/12/2008 , מספר 77/628482

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

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

PROBOOK

Application Date 22/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220470 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 34930/06/2010



Cigarettes; Tobacco; Tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34

טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;  הנכללים
כולם בסוג 34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

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

Identification No.: 66759

(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

Trade Mark No. 220471 מספר סימן

Application Date 22/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 35030/06/2010



Milk ; all included in class 29 חלב; הנכללים כולם בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Joint-Stock Company (JSC) Kupyansk Milk 
Canning Combinat

Address: 26, Lomonosov str.  , Kupyansk, Kharkov reg., 
63702, Ukraine

Identification No.: 60870

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

The Applicant agrees to enter a notice of disclaimer 
waiving rights to the exclusive use of the Russian 
word whose English transcription is MOLOKO,  
except in the combination of the mark..

המבקשת מסכימה לתת הודעת הסתלקות לגבי השימוש
הייחודי במילה הרוסית שתעתיקה העברי הוא "מולוקו",  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.

The mark is limited to the colours, white, lilac, pink, 
light blue and dark blue, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, לילך, ורוד,  תכלת, וכחול כהה, כפי
שנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220473 מספר סימן

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 35130/06/2010



Engineering, design, research and developmental 
services in the fields of armored vehicles and of 
advanced technological solutions for personal and 
vehicle protection; provision of ballistic tests for 
personal and vehicle armored protection; safety 
technology services relating to land vehicles; all 
included in class 42.

שירותי הנדסה, עיצוב, מחקר ופיתוח בתחומים של כלי רכב
ממוגנים ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים למיגון אישי ושל כלי
רכב; אספקת מבחנים בליסטיים למיגון אישי ושל כלי רכב;
שירותי בטיחות טכנולוגיים הקשורים לרכבי שטח; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Plasan Sasa Ltd. שם: פלסן סאסא בע"מ

Address: Kibbutz Sasa  , Marom Hagalil, 13870, Israel כתובת : קיבוץ סאסא  , מרום הגליל, 13870, ישראל

Identification No.: 513768341מספר זיהוי: 513768341

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

PLASAN

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220476 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 35230/06/2010



Building of land vehicles, custom re-building of 
existing land vehicles and structural parts thereof; 
maintenance and repair of armored vehicles and of 
protective composite armored kits and panels for 
personal and vehicle protection; custom installation 
and fitting of protective composite armored kits for 
personal and vehicle protection; advisory services in 
the field of personal armor protection and vehicle 
armor protection; all included in class 37.

בניית רכבי שטח, בניה מחדש על פי הזמנה של רכבי שטח
קיימים וחלקי מבנה עבורם; תחזוקה ותיקון של כלי רכב

משוריינים ושל ערכות מיגון מורכבות ופנלים למיגון אישי ושל
כלי רכב; התקנה והתאמה על פי הזמנה לערכות מיגון מורכבות
למיגון אישי ושל כלי רכב; שירותי ייעוץ בתחומים של מיגון אישי

ומיגון כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Plasan Sasa Ltd. שם: פלסן סאסא בע"מ

Address: Kibbutz Sasa  , Marom Hagalil, 13870, Israel כתובת : קיבוץ סאסא  , מרום הגליל, 13870, ישראל

Identification No.: 513768341מספר זיהוי: 513768341

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

PLASAN

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220477 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 35330/06/2010



Composite armor panels, hard plates and security 
kits for all kinds of vehicles; armored vehicles of all 
kinds, parts and accessories therefor; seats, carriers 
and security windows for vehicles; all included in 
class 12.

פנלי שריון מורכבים, שריונים וערכות בטיחות לכל סוגי כלי
הרכב; כלי רכב משוריינים מכל הסוגים, חלקים ואביזרים

עבורם; מושבים, מנשאים וחלונות בטיחות לכלי רכב; הנכללים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Plasan Sasa Ltd. שם: פלסן סאסא בע"מ

Address: Kibbutz Sasa  , Marom Hagalil, 13870, Israel כתובת : קיבוץ סאסא  , מרום הגליל, 13870, ישראל

Identification No.: 513768341מספר זיהוי: 513768341

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

PLASAN

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220478 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 35430/06/2010



Composite armor panels and hard plates for use in 
personal body armors, bulletproof vests and clothing 
and in portable protective shields; personal body 
armors made of composite armor panels and hard 
plates; bulletproof vests and clothing; portable 
protective shields; all included in class 9.

פנלי שריון מורכבים ושריונים לשימוש במיגון גוף אישי, אפודי
מגן וביגוד חסין כדורים ומגנים ניידים; מיגון גוף אישי עשוי

מפנלי שריון מורכבים ומשריונים; אפודי מגן וביגוד חסין כדורים;
מגנים ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Plasan Sasa Ltd. שם: פלסן סאסא בע"מ

Address: Kibbutz Sasa  , Marom Hagalil, 13870, Israel כתובת : קיבוץ סאסא  , מרום הגליל, 13870, ישראל

Identification No.: 513768341מספר זיהוי: 513768341

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

PLASAN

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220479 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 35530/06/2010



Class: 3 סוג: 3

Italy , 09/12/2008, No. MI2008C012860 MI2008C012860 איטליה , 09/12/2008 , מספר

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

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

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

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תרחיצי שיער,
משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18  , 20121 Milano, Italy

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ROCK 'N DREAMS

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220498 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 35630/06/2010



Class: 9 סוג: 9

France , 02/12/2008 צרפת , 02/12/2008

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

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

Multi-linear cameras in colours or monochrome for 
professional purpose; all included in class 9.

מצלמות רב קוויות בצבעים או בצבע אחד למטרה מקצועית;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: E2V SEMICONDUCTORS

Address: Avenue de Rochepleine  , Saint Egreve, France

Identification No.: 48405

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.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220503 מספר סימן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 35730/06/2010



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

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות ; הנכללים

כולם בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CALLIGARIS S.p.A.

Address: 12 Via Trieste, Manzano, 33044, Italy

Identification No.: 40434

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: 11 סוג: 11

Italy , 05/11/2008, No. UD2008C000449 UD2008C000449 איטליה , 05/11/2008 , 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)

CALLIGARIS

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220504 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 35830/06/2010



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

Owners

Name: CALLIGARIS S.p.A.

Address: 12 Via Trieste, Manzano, 33044, Italy

Identification No.: 40434

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

Italy , 05/11/2008, No. UD2008C000449 UD2008C000449 איטליה , 05/11/2008 , 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)

CALLIGARIS

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220505 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 35930/06/2010



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

Owners

Name: CALLIGARIS S.p.A.

Address: 12 Via Trieste, Manzano, 33044, Italy

Identification No.: 40434

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

CALLIGARIS

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220506 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 36030/06/2010



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 , 05/11/2008, No. UD 2008C000450 2008C000450 UD איטליה , 05/11/2008 , 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)

Owners

Name: CALLIGARIS S.p.A.

Address: 12 Via Trieste, Manzano, 33044, Italy

Identification No.: 40434

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. 220507 מספר סימן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 36130/06/2010



Advertising; business management; business 
administration; office functions;  all included in class 
35

פרסום; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Italy , 05/11/2008, No. UD2008C000450 UD2008C000450 איטליה , 05/11/2008 , 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)

Owners

Name: CALLIGARIS S.p.A.

Address: 12 Via Trieste, Manzano, 33044, Italy

Identification No.: 40434

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. 220508 מספר סימן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 36230/06/2010



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

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות ; הנכללים

כולם בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Italy , 05/11/2008, No. UD2008C000450 UD2008C000450 איטליה , 05/11/2008 , 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)

Owners

Name: CALLIGARIS S.p.A.

Address: 12 Via Trieste, Manzano, 33044, Italy

Identification No.: 40434

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. 220509 מספר סימן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 36330/06/2010



Health care services; operation of medical clinics; 
providing of medical information in relation to health 
care and in relation to discussion fora; all included in 
class 44.

שירותי בריאות; הפעלה של מרפאות רפואיות; אספקת מידע
רפואי בקשר לבריאות ובקשר לקבוצות דיון; הנכללים כולם

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

COLOPLAST

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220515 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 36430/06/2010



Magazines, printed matter, instructional material, 
teaching material; all included in class 16.

מגזינים, חומר מודפס, חומר הנחיה, חומר לימודי; הנכללים
כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

COLOPLAST

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220516 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 36530/06/2010



Education; providing of training; all included in class 
41.

חינוך; מתן הכשרה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

COLOPLAST

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220517 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 36630/06/2010



Scientific research services; providing of clinical 
research; all included in class 42.

שירותי מחקר מדעי; אספקה של מחקר רפואי; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

COLOPLAST

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220518 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 36730/06/2010



Financial administration of foundations; all included in 
class 36.

ניהול פיננסי של קרנות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

COLOPLAST

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220519 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 36830/06/2010



Advertisement and commerical services through 
adds, telephones, cellular phones; included in class 
35.

שירותי פרסום ושיווק במודעות, טלפון, טלפון סלולארי;
הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TINK PITRONOT SHIVUK LANOAR LTD. שם: טינק פתרונות שיווק לנוער בע"מ

Address: 21 Da Vinci St., Tel Aviv, Israel כתובת : דה וינצ'י 21, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 513789719מספר זיהוי: 513789719

חברה פרטית

גיפטון / גיפטונים
GIFTONE / GIFTONES

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220522 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 36930/06/2010



Shoes; all included in class 25. דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NABEEL SHOES COMPANY שם: חברת נביל לדברי הנעלה בע"מ

Address: רח' אלתולאב נימרה, חברון, ישראל כתובת : רח' אלתולאב נימרה, חברון, ישראל

Identification No.: 562114553מספר זיהוי: 562114553

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv.

Address: P.O.B. 51791, Jerusalem, 91517, Israel

שם: ראניה גושה אל ג'אבר, עו"ד

כתובת : ת.ד.51791, ירושלים, 91517, ישראל

NABEL

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220527 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 37030/06/2010



Recorded television programs; compact discs; pre-
recorded compact disks; computer software; internet 
games (available for downloading); television and 
video games; cellular games; all included in class 9. 
all aforementioned goods only related to any 
television program based on the big brother format; 
all included in class 9.

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; תקליטורים; תקליטורים מוקלטים
מראש; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט (ניתנים

להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם נכללים
בסוג 9, ומתייחסים אך ורק לתוכנית הטלוויזיה המבוססת על

פורמט 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: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Trade Mark No. 220531 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 37130/06/2010



Recorded television programs; compact disks; 
computer software; internet games (available for 
downloading); television and video games; cellular 
games; all included in class 9. all aforemenioned 
goods only related to any television program based 
on the big brother format.

תוכניות טלויזיה מוקלטות; תקליטורים; תקליטורים מוקלטים
מראש; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט (ניתנים

להורדה); משחקי טלויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם נכללים
בסוג 9, ומתייחסים אך ורק לתוכנית הטלוויזיה המבוססת על

פורמט האח הגדול.

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: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Trade Mark No. 220532 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 37230/06/2010



Television broadcasting; broadcast of television 
programs; cable television broadcasting; broadcast of 
information by means of television; cellular telephone 
communication; electronic mail; message sending; all 
included in class 38. all  aforementioned services 
only related to any television program based on the 
big brother format; all included in class 38.

שידורי טלוויזיה; שידור תוכניות טלוויזיה; שידור בכבלים; שידור
מידע באמצעות הטלוויזיה; תקשורת סלולארית; דואר

אלקטרוני; שליחת הודעות; הנכללים כולם בסוג 38, ומתייחסים
אך ורק לתוכנית הטלוויזיה המבוססת על פורמט האח הגדול;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

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: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Trade Mark No. 220533 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 37330/06/2010



Television broadcasting; broadcast of television 
programs; cable television broadcasting; broadcast of 
information by means of television; cellular telephone 
communication; electronic mail; message sending; all 
included in class 38. all  aforementioned services 
only related to any television program based on the 
big brother format; all included in class 38.

שידורי טלוויזיה; שידור תוכניות טלוויזיה; שידור בכבלים; שידור
מידע באמצעות הטלוויזיה; תקשורת סלולארית; דואר

אלקטרוני; שליחת הודעות; הנכללים כולם בסוג 38, ומתייחסים
אך ורק לתוכנית הטלוויזיה המבוססת על פורמט האח הגדול;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

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: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Trade Mark No. 220534 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 37430/06/2010



Entertainment by television, radio, cellular and 
internet; production of rdio, television, cellular and 
internet programs; television, radio, cellular and 
internet game shows; game services provided on-line 
through a computer network; services related to 
electronic, internet and cellular games; organization 
of competitions, exhibitions and performaces; film 
production; entertainment; information about 
entertainment; orduction of shows; all included in 
class 41. all aforementioned services only related to 
any television program based on the big brother 
format; all included in class 41.

בידור באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; הפקת
תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה,

רדיו סלולר ואינטרנט; שירותי משחק מקוונים באמצעות מערכת
מחשב; שירותים הקשורים למשחקים אלקטרוניים, אינטרנטיים
וסלולריים, ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים;
בידור; מידע בתחום הבידור; הפקת מופעים; הנכללים כולם

בסוג 41, ומתייחסים אך ורק לתוכנית הטלוויזיה המבוססת על
פורמט 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: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Trade Mark No. 220535 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 37530/06/2010



Entertainment by television, radio, cellular and 
internet; production of rdio, television, cellular and 
internet programs; television, radio, cellular and 
internet game shows; game services provided on-line 
through a computer network; services related to 
electronic, internet and cellular games; organization 
of competitions, exhibitions and performaces; film 
production; entertainment; information about 
entertainment; orduction of shows; all included in 
class 41. all aforementioned services only related to 
any television program based on the big brother 
format; all included in class 41.

בידור באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; הפקת
תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה,

רדיו סלולר ואינטרנט; שירותי משחק מקוונים באמצעות מערכת
מחשב; שירותים הקשורים למשחקים אלקטרוניים, אינטרנטיים
וסלולריים, ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים;
בידור; מידע בתחום הבידור; הפקת מופעים; הנכללים כולם

בסוג 41, ומתייחסים אך ורק לתוכנית הטלוויזיה המבוססת על
פורמט 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: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Trade Mark No. 220536 מספר סימן

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 37630/06/2010



Computer software for browsing the internet and 
private networks, and for enhancing the abilities of 
web browser software; computer software for viewing 
and listening to video, animation and audio; computer 
software for creating and authoring of web-based 
applications, video, animation and audio; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב לגלישה באינטרנט ורשתות תקשורת פרטיות,
ועבור הגברת יכולות של תוכנת גלישה באינטרנט; תוכנת
מחשב לצפייה ושמיעת וידאו, אנימציה ואודיו; תוכנת מחשב
ליצירה והצעה של אפליקציות מבוססות אינטרנט, וידאו,

אנימציה ואודיו; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

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

Trade Mark No. 220540 מספר סימן

Application Date 23/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 37730/06/2010



Non-medicated preparations to be applied to hair and 
scalp for conditioning and care; gels, mousses and 
balms, preparations in aerosol form for hairdressing 
and haircare; hair sprays and hair gels; hair-colouring 
and hair-decolorizing preparations; permanent 
waving and curling preparations; preparations for use 
in the shower and bath; hair wash; sun-tanning gels 
and oils and after-sun preparations (cosmetics); all 
included in class 3.

תכשירים לא רפואיים לריכוך וטיפול בשיער ובקרקפת; ג'לים,
מוסים ומשחות, תכשירים בצורת רסס לתסרוקות וטיפול

בשיער; תרסיסים לשיער וג'לים לשיער; תכשירי צבע לשיער
ולהדהיית צבע שיער; תכשירים לסלסול ותלתול קבוע;

תכשירים לשימוש במקלחת ובאמבט; שטיפת שיער; תכשירי
(קוסמטיקה) ג'ל ושמן לשיזוף-שמש ולאחר שיזוף-שמש;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COSMETICA COSBAR S.L.

Address: Vall D'Aran 15, EL PRAT DE LLOBREGAT, 
BARCELONA, 08820, Spain

Identification No.: 70373

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PYERNIK RUTMAN

Address: Hertzel 91, P.O.B. 10012, Beer Sheva, 84106, 
Israel

שם: פיירניק רוטמן

כתובת : הרצל 91, ת.ד.10012, באר שבע, 84106, ישראל

Trade Mark No. 220555 מספר סימן

Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 37830/06/2010



Advertising and business organisation; import, export 
and sales of bath soaps, perfumery, cosmetics, 
essential oils, hair lotions, preparations for the 
cleaning, care and beautification of scalp and hair, 
deodoratns and antiperspirants for personal use; all 
included in class 35.

פרסום וארגון עסקי; יבוא, ייצוא ומכירה של סבוני אמבט,
פרפומריה, תמרוקים, שמנים ארומטיים, תחליבי שיער,
תכשירים לניקוי, טיפול וטיפוח של השיער והקרקפת,

דאודורנטים, ותכשירים נגד הזעה לשימוש אישי; הנכללים כולם
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COSMETICA COSBAR S.L.

Address: Vall D'Aran 15, EL PRAT DE LLOBREGAT, 
BARCELONA, 08820, Spain

Identification No.: 70373

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PYERNIK RUTMAN

Address: Hertzel 91, P.O.B. 10012, Beer Sheva, 84106, 
Israel

שם: פיירניק רוטמן

כתובת : הרצל 91, ת.ד.10012, באר שבע, 84106, ישראל

Trade Mark No. 220556 מספר סימן

Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 37930/06/2010



distribution, transport, packaging and storage of bath 
soaps, perfumery, cosmetics, essential oils, hair 
lotions, preparations for the cleaning, care and 
beautification of scalp and hair, deodorants and 
antiperspirants for personal use; all included in class 
39.

הפצה, הובלה, אריזה ואכסון של סבוני אמבט, פרפומריה,
תמרוקים, שמנים ארומטיים, תחליבי שיער, תכשירים לניקוי,
טיפול וטיפוח של השיער והקרקפת, דאודורנטים, ותכשירים

נגד הזעה לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COSMETICA COSBAR S.L.

Address: Vall D'Aran 15, EL PRAT DE LLOBREGAT, 
BARCELONA, 08820, Spain

Identification No.: 70373

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PYERNIK RUTMAN

Address: Hertzel 91, P.O.B. 10012, Beer Sheva, 84106, 
Israel

שם: פיירניק רוטמן

כתובת : הרצל 91, ת.ד.10012, באר שבע, 84106, ישראל

Trade Mark No. 220557 מספר סימן

Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 38030/06/2010



Medical, hygienic and beauty care; beauty salons, 
hairdressers; included in class 44.

טיפול רפואי, היגייני וטיפוח יופי, סלוני יופי, ספרות; הנכללים
בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COSMETICA COSBAR S.L.

Address: Vall D'Aran 15, EL PRAT DE LLOBREGAT, 
BARCELONA, 08820, Spain

Identification No.: 70373

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PYERNIK RUTMAN

Address: Hertzel 91, P.O.B. 10012, Beer Sheva, 84106, 
Israel

שם: פיירניק רוטמן

כתובת : הרצל 91, ת.ד.10012, באר שבע, 84106, ישראל

Trade Mark No. 220558 מספר סימן

Application Date 27/04/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 38130/06/2010



Hotel services, services for providing food and drink; 
temporary accommodation ; all included in class 43

שירותי מלונאות, שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית ;
הנכללים כולם בסוג 43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Jerusalem Omaryah Hotel Co. Limited שם: חברת מלון עומריה ירושלים בע"מ

Address: 3 Jabotinsky Street Liberty Bell Park, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 3 גן הפעמון, ירושלים, ישראל

Identification No.: 49602מספר זיהוי: 49602

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alroy-Manor, Advs.

Address: 15 Abba Hillel St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: אלרואי-מנור, עו"ד

כתובת : רחוב אבא הלל 15  , רמת גן, 52522, ישראל

לרום
LAROMME

Application Date 28/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220565 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 38230/06/2010



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

משקאות אלכוהולים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Vasco International Sarl

Address: 14a rue des Bains, Luxembourg, L-1212, 
Luxembourg

Identification No.: 62326

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

XEVEN

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220566 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 38330/06/2010



Veterinary pharmaceutical preparations and 
substances; all included in class 5.

תכשירים וחומרי רוקחות ווטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CROSS VETPHARM GROUP LIMITED

Address: Broomhill Road Tallaght, Dublin, 24, Ireland

Identification No.: 70374

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

BIMEDA

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220567 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 38430/06/2010



Website services; consulting services; in the field of 
taxonomy; taxonomy services; data mining services; 
information management services; all included in 
class 42.

שירותי אתר אינטרנט; שירותי יעוץ; בתחום הטקסונומיה;
שירותי טקסונומיה; שירותי כריית מידע; שירותי ניהול מידע;

הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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: 42 סוג: 42

U.S.A. , 16/12/2008 ארה"ב , 16/12/2008

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

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

TAXONOM

Application Date 30/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220568 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 38530/06/2010



Class: 9 סוג: 9

Benelux , 29/04/2009, No. 1180723 בנלוקס , 29/04/2009 , מספר 1180723

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

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

Software for stereolithography applications, namely, 
software for use in additive fabrication applications 
utilizing photopolymers for creating light weight 
prototypes and hollow parts with variable wall 
thicknesses using a process that forms a part by 
build up of iterative layers of cured photopolymer; all 
included in class 09

תוכנה לאפליקציות סטיראוליטוגרפיות, דהיינו, תוכנה לשימוש
בייצור אפליקציות נוספות ותיעול פוטופולימרים ליצירה של אב-
טיפוסים קלי משקל וחלקים חלולים עם עובי דופן משתנה תוך
שימוש בתהליך שיוצר חלק על ידי פיתוח של שכבות חוזרות

של פוטופולימרים בריאים; הנכללים כולם בסוג 09

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

TETRASHELL

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220572 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 38630/06/2010



Measuring instruments; Electric measuring 
instruments; Electric resistance; Speed indicators; 
Pressure measuring apparatus; Inductors [electricity]; 
Weighing apparatus and instruments; Scales 
Weighing machines; all included in class 9

כלי מדידה; כלי מדידה חשמליים; התנגדות חשמלית; מצייני
מהירות; מכשירים למדידת לחץ; סלילי השראה [חשמליים];

מכשירים וכלים לשקילה; מכונות שקילה; הנכללים כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING 
INSTRUMENTS CO., LTD

Address: HANZHONG, P.O.B. 2, Shanxi, People's 
Republic of China

Identification No.: 800245

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

ZEMIC

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220577 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 38730/06/2010



Apparatus for the relief of allergenic symptoms, 
namely allergic rhinitis (AR) and Chronic idiopathic 
urticaria (CIU) in adults and children; all included in 
class 5

תכשיר להקלת סימפטומים אלרגיים, דהיינו נזלת אלרגית
ונזלת אורטיקריה בילדים ומבוגרים; הנכללים כולם 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

LO - LERGY

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220579 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 38830/06/2010



Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides; all included in 
class 5.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, קוטלי פטריות, קוטלי
עשבים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ORVEGO

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220582 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 38930/06/2010



Class: 10 סוג: 10

Medical respiratory apparatus for use in non-invasive 
ventilation, namely, medical   respiratory masks, 
nasal cushions, nasal prongs, nasal cannulae, nasal 
pillows, nasal dilators, nasal seals, and parts and 
accessories therefore.

מכשירי נשימה רפואיים לשימוש בונטילציה שאינה פולשנית,
דהיינו, מסכות נשימה רפואיות, רפידות לאף, חודים לאף,

צינוריות לאף, כריות לאף, מרחיבים לאף, אטמים לאף, וחלקים
ואביזרים עבורם.

U.S.A. , 13/11/2008, No. 77613779 ארה"ב , 13/11/2008 , מספר 77613779

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

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

Nasal valves, nasal micro-valves; medical respiratory 
apparatus for use in non-invasive ventilation, namely, 
medical   respiratory masks, nasal cushions, nasal 
prongs, nasal cannulae, nasal pillows, nasal dilators, 
nasal seals, and parts and accessories therefore; all 
included in class 10.

שסתומי אף, מיקרו-שסתומי אף; מכשירי נשימה רפואיים
לשימוש בונטילציה שאינה פולשנית, דהיינו, מסכות נשימה

רפואיות, רפידות לאף, חודים לאף, צינוריות לאף, כריות לאף,
מרחיבים לאף, אטמים לאף, וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים

כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ventus Medical, Inc.

Address: 1301 Shoreway Road  , Belmont, CA, U.S.A.

Identification No.: 67859

(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. 220583 מספר סימן

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 39030/06/2010



Fungicides; all included in class 5. קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZAMPRO

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220584 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 39130/06/2010



soaps; perfumery, perfumes, toilet water, perfume 
water, essential oils, cosmetics, cosmetic suntan 
preparations, cosmetic preparations for eyelashes, 
eyebrow cosmetics, eye cosmetics, lip cosmetics, 
cosmetic preparations for the skin,  preparations not 
with medical use, for care of the skin; hair lotions, 
dentifrices, deodorants for personal use, cleansing 
milks, talcum powder, cosmetic body oils, body 
creams for non-medical use, make-up preparations, 
shaving preparations, shaving foam, shaving gels, 
after-shave lotions, shaving soaps, cosmetic kits, 
shampoos; bath oils and salts, bath lotions for non-
medical use; all included in class 3.

סבונים; תמרוקים, בשמים, מי טואלט, מי בישום, שמנים
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תכשירי שיזוף קוסמטיים, תכשירי

קוסמטיקה לריסים, תכשירי קוסמטיקה לגבות, תכשירי
קוסמטיקה לעיניים, תכשירי קוסמטיקה לשפתיים, תכשירי
קוסמטיקה לעור, תכשירים ללא שימוש רפואי לטיפוח העור;
תרחיצי שיער, משחות שיניים, דאודורנטים לשימוש עצמי,

תחליבי ניקוי, פודרת טלק, שמנים קוסמטיים לגוף, קרמים לגוף
שלא לשימוש רפואי, תכשירי מייק-אפ, תכשירי גילוח, קצף
גילוח, ג'ל לגילוח, תחליבי אפטרשייב, סבוני גילוח, ערכות
קוסמטיקה, שמפויים; שמנים ומלחי אמבטיה, תחליבי רחצה

שלא לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GAULME

Address: Paris, France

Identification No.: 46299

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. 220588 מספר סימן

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 39230/06/2010



Showcases (furniture); stands for calculating 
machines; carts for computers (furniture); trolleys for 
computers (furniture); shelves for storage; furniture of 
metal; shelves for filing-cabinets (furniture); tables of 
metal; table tops; cabinet (for computer use); all 
included in class 20.

תיבות תצוגה (ריהוט); מעמדים למכונות חישוב; עגלות למחשב
(ריהוט); טרולי למחשב (ריהוט); מדפים לאחסון; ריהוט
ממתכת; מדפים לשידות תיוק (ריהוט); שולחנות ממתכת;

כיסויי שולחן; שידה (לשימוש מחשב); הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Toten Co.

Address: East block, Hanggang Business Building, 
Shennan rd, Futian District, Shenzhen, People's Republic 
of China

Identification No.: 800247

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 220589 מספר סימן

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 39330/06/2010



Beer; non-alcoholic beverages; all included in class 
32.

בירה; משקאות לא אלכוהוליים; 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, 
People's Republic of China

Identification No.: 800150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 220598 מספר סימן

Application Date 07/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 39430/06/2010



Pharmaceutical preparations, vaccines, diagnostic 
preparations for medical purposes; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות, חיסונים, תכשירי אבחון למטרות רפואיות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220606 מספר סימן

Application Date 10/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 39530/06/2010



Wines יינות

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MASI AGRICOLA S.p.A.

Address: Via Monteleone 26 Localita Gargagnago, 
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, 37015 Verona, 
Italy

Identification No.: 65131

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

CAMPOFIORIN

Application Date 10/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220608 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 39630/06/2010



Class: 41 סוג: 41

United Kingdom , 11/11/2008, No. 2502141 ממלכה מאוחדת , 11/11/2008 , מספר 2502141

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

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

Education; providing of training; entertainment
services; sporting and cultural activities; provision of
information, escorting and directing spectators,
visitors and vehicles, all being performed by stewards
in relation of sports events, conferences, seminars,
concerts and exhibitions; recreational information
services; recreational information services provided
on computer networks and by telephone; provision of
sport, entertainment, cultural and musical events;
provision of stadium facilities; hosting of exhibitions
and seminars; educational services relating to sport,
culture and music; production of television
programmes; training services; football academy
services; assessment and qualifications services;
coaching; arranging and organisation of competitions
and sporting events; provision of courses of
instruction in coaching, sports
medicine, player development and child protection
and welfare; physical fitness instruction; practical
training demonstrations relating to football; providing
courses of instruction in selfawareness; arranging
and conducting seminars, conferences, exhibitions,
symposia and concerts; provision of club recreation
facilities; officiating at sports contests; sports camp
services; sports club services; provision of facilities
for sports events, seminars and concerts; sports
refereeing and officiating; timing of sports events;
staging of sports tournaments, publication of printed
matter; award ceremonies; betting services;
publication services; provision of information relating
to all of the aforesaid services, all in Class 41.

חינוך; מתן אימונים; שירותי בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
אספקת מידע, ליווי והכוונת צופים, מבקרים ורכבים, על ידי
דיילים הקשורים לאירועי ספורט, ועידות, סמינרים, קונצרטים
ותערוכות; שירותי מידע לאירועי פנאי/בילוי ; שירותי מידע

לאירועי פנאי/בילוי  הניתנים ברשת המחשב ובטלפון; אספקת
אירועי ספורט, בידור, תרבות ומוזיקה; אספקת מתקני

איצטדיון; הנחיית תערוכות וסמינרים; שירותי חינוך בהקשר של
ספורט, תרבות, ומוזיקה; הפקת תוכניות טלויזיה; שירותי
אימון; שירותי אקדמייה לכדורגל; שירותי הערכה והכשרה;

קואוצ'ינג; ארגון וניהול תחרויות ואירועי ספורט; אספקת קורסי
הדרכה בקואוצ'ינג, רפואת ספורט, פיתוח משחק, הגנת הילד
ורווחה; הדרכת כושר ספורטיבית; הדגמת אימון פרקטי הקשור
לכדורגל; אספקת קורסי הדרכה למודעות עצמית; ארגון וניהול
סמינרים, ועידות, תערוכות, סימפוזיונים וקונצרטים; אספקת
מתקני פנאי ובילוי; שיפוט בתחרויות ספורט; שירותי מחנאות
ספורט; שירותי מועדון ספורט; אספקת מתקנים לאירועי
ספורט, סמינרים וקונצרטים; שיפוט ספורט; תיאום אירוע
ספורט; עריכת טורניר ספורט, פרסום חומר מודפס; טקסי

הענקת פרסים; שירותי הימורים; שירותי פרסום; אספקת מידע
הקשור לכל השירותים המובאים לעיל, הכל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 220615 מספר סימן

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 39730/06/2010



Owners

Name: The Football Association Limited

Address: 25 Soho Square, London W1D 4FA, United 
Kingdom

Identification No.: 70390

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

י"ח תמוז תש"ע - 39830/06/2010



Telecommunications; telecommunications services, 
(for example, e-mail services and those provided for 
the Internet); providing user access to the Internet 
(service providers); communications services; 
broadcasting services; radio and television 
broadcasting services; cellular telephone 
communication services; cable, satellite and 
terrestrial broadcasting services; communications by 
fibre optic networks; electronic mail services; 
provision of communication services by means of 
computers; television broadcasting services via a 
television channel broadcasting and transmission of 
television programmes; data transmission and data 
broadcasting; broadcasting and transmission of text, 
messages, information, sound and images; 
transmission of television programmes, text, 
messages, information, sound and images via 
communication and computer networks; computer 
aided transmission of information, messages, text, 
sound, images, data and television programmes; 
broadcasting and transmission of digital information 
by means of cable, wire or fibre; receiving and 
exchange of information, text, messages, sound, 
images and data; electronic mail services; interactive 
video text services; news information and news 
agency services; message sending; communications 
by and/or between computers and computer 
terminals; communications for access to information, 
text, sound, images and data via communication and 
computer networks; portal services for access to a 
communications or computer network; providing 
access to databases including online computer 
databases; electronic display of information, 
messages, text, images and data; on-line services; 
transmission of information on-line, providing access 
to on-line information services; cellular telephone 
communication services; information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services; 
leasing access time to a computer database, all in 
Class 38.

טלקומוניקציה; שירותי טלקומוניקציה (לדוגמא שירותי דואר
אלקטרוני ושירותים המסופקים דרך האינטרנט); מתן כניסת
משתמש לאינטרנט (נותני שירותים); שירותי תקשורת; שירותי
שידור; שירותי שידור רדיו וטלויזיה; שירותי תקשורת לטלפונים
סלולריים; שידורי כבלים, לויין ושירותי שידור ארציים; תקשורת
על ידי רשת סיבים אופטיים; שירותי דואר אלקטרוני; אספקת
שירותי תקשורת על ידי אמצעים ממוחשבים; שירותי שידור

טלויזיוני באמצעות ערוצי שידור טלויזיוניים ושידור של תוכניות
טלויזיה; העברת מידע ושידור מידע; שידור והעברת טקסטים,
הודעות, מידע, קול ותמונה; שידור של תוכניות טלויזיה, טקסט,
הודעות, מידע, קול ותמונות באמצעי תקשורת ורשתות מחשב;
העברת מידע, הודעות, טקסט, קול תמונה ותוכניות טלויזיה

באמצעות המחשב; שידור והעברה של מידע דיגיטלי באמצעות
כבלים, חיווט וסיבים; קבלה והחלפה של מידע, טקסט, הודעות,

קול, תמונה ונתונים; שירותי דואר אלקטרוני; שירותי וידאו
טקסט אינטראקטיביים; שירותי סוכנות חדשות ומידע חדשותי;
שליחת הודעות; תקשורת על ידי/או בין מחשבים או מסופי
מחשב; גישה למידע, טקסט, קול, תמונה ונתונים דרך רשת
מחשבים ותקשורת; שירותי פורטל לגישה לרשת או תקשורת
מחשבים; מתן גישה לבסיס נתונים הכוללים בסיסי מידע

מקוונים; הצגה אלקטרונית של מידע, הודעות, טקסט, תמונות
ונתונים; שירותים מקוונים; העברת מידע בצורה מקוונת ומתן
גישה לשירותי מידע מקוונים; שירותי תקשורת לטלפונים
סלולריים; שירותי מידע וייעוץ הקשורים לכל השירותים

המובאים לעיל, הכל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 220616 מספר סימן

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 39930/06/2010



Owners

Name: The Football Association Limited

Address: 25 Soho Square, London W1D 4FA, United 
Kingdom

Identification No.: 70390

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

Class: 38 סוג: 38

United Kingdom , 11/11/2008, No. 2502141 ממלכה מאוחדת , 11/11/2008 , מספר 2502141

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 תמוז תש"ע - 40030/06/2010



י"ח תמוז תש"ע - 40130/06/2010



Class: 25 סוג: 25

United Kingdom , 11/11/2008, No. 2502141 ממלכה מאוחדת , 11/11/2008 , מספר 2502141

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

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

Clothing, footwear, headgear; articles of 
outerclothing; articles of sports clothing; track suits; 
shirts, sweatshirts/sweaters, T-shirts, shorts, tops, 
skirts, trousers, dungarees, socks; gloves, ties (for 
wear), scarves, bibs, romper suits; baby sleep suits; 
knitted articles of clothing and articles of clothing 
made from knitted materials, anoraks, jackets, 
rainwear; dressing gowns; pyjamas; articles of 
underclothing; boxer shorts; baby boots; belts for 
wear; braces; wrist bands; swimwear; football 
clothing, footwear and headgear, all in Class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; פריטי הלבשה עליונה; פריטים
לבגדי ספורט; חליפות טרנינג; חולצות, סווטשירט/סוודר, טי-
שירט, תחתונים, עליוניות, חצאיות, מכנסיים, מכנסי ג'ינס,
גרביים; כפפות, עניבות (לענידה), צעיפים, סינרים, חליפות
לתינוק; חליפות שינה לתינוק; פריטים סרוגים לביגוד ופריטי
ביגוד עשויים מחומרים סרוגים, מעיל עם ברדס, ג'קטים,

חליפות גשם; חלוקי שינה; פיג'מות; פריטי הלבשה תחתונה;
תחתוני בוקסר; מגפיים לתינוקות; חגורות; צמידים; בגדי ים;

ביגוד לכדורגל, הנעלה וכיסויי ראש, הכל בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Football Association Limited

Address: 25 Soho Square, London W1D 4FA, United 
Kingdom

Identification No.: 70390

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

Trade Mark No. 220617 מספר סימן

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 40230/06/2010



Psychotherapy and psychotherapy counseling for all 
ages in the areas of survival and death-related 
issues; all included in class 44

שירותי פסיכותרפיה ויעוץ פסיכותרפי לכל הגילאים בתחומי
הישרדות ונושאים הקשורים במוות; הנכללים כולם בסוג 44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dr. Henya Shanun-Klein שם: ד"ר הניה שנון-קליין

Address: 50 Dizengoff St.  , Tel Aviv, 64332, Israel כתובת : דיזנגוף 50  , תל אביב, 64332, ישראל

Identification No.: 10934354מספר זיהוי: 10934354

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

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

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

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

GILI`S PLACE

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220618 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 40330/06/2010



Coffee, tea, cereal, biscuits, chocolates, cocoa, 
sugar, pastry and confectionery, honey, candy, 
bread, cakes, noodles; all goods included in class 30.

קפה, תה, דגנים, ביסקוויטים, שוקולדים, קקאו, סוכר, מאפה
וממתקים, דבש, סוכריות, לחם, עוגות, אטריות; כל הסחורות

נכללות בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: P.T. Sari Incofood Corporation

Address: Sumatera Utara, Indonesia

Identification No.: 50573

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. 220620 מספר סימן

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 40430/06/2010



Antennas, aerials; microwave radio devices; cable 
transmission appliances, including modems; satellite 
transmission appliances, including modems; 
computer network appliances, including gigabit- 
ethernet appliances; walkie-talkeis and not 
radiotelephony sets; gigabit wireless transmission 
appliamces; transmitting sets (telecommunication) 
and radio transmitters; radio link appliances; software 
for abovementioned appliances, recorded, 
downloadable or realized in the form of integrated 
circuits; all included in class 9.

אנטנות, התקני מיקרוגל, כבלים, התקני תשדורת בלווין
הכוללים מודמים, התקני תקשורת מחשבים, הכוללים התקני
ג'יגה ביט אטרנט, ווקי טוקי, ושימושים ברדיו טלפון, התקני

שידור אלחוטי, משדר רדיו, התקני שידור, התקני קישורי רדיו,
תוכנה להתקנים למעלה, הניתנים לשמירה, להטענה או
להמחשה באופן של מעגלים משולבים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Modesat Commnications OU

Address: Akadeemia, 12618 Tallinn, Estonia

Identification No.: 70391

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yoram Tsivion, Patent Attorney

Address: P.O.B. 3148, Kisarya, 38900, Israel

שם: ד"ר יורם צביון, עו"פ

כתובת : ת.ד.3148, קיסריה, 38900, ישראל

PILOTSYNC

Application Date 03/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220621 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 40530/06/2010



Water treatment; water filtration; water purification; 
consulting services for all the above; all included in 
class 40.

טיפול במים; סינון מים; טיהור מים; שירותי ייעוץ בנוגע לכל
הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Miya Luxembourg Holdings Sarl, Luxembourg, 
Zweigniederlassung Zug (Miya Luxembourg Holdings 
Sarl, Luxembourg, branch Zug)

Address: c/o KPMG AG Landis+ Gyr - Strasse 1, Zug, 
6300, Switzerland

Identification No.: 800250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MIYA

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220626 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 40630/06/2010



Public utility services in the nature of distribution and 
supply of water through water infrastructure (for 
others); operation control and supervision (for others) 
of systems for water distribution and supply, and 
systems for water treatment, including municipal 
water infrastructures; Consulting services for all the 
above; all included in class 39.

שירותים לתועלת הציבור שהם הפצה ואספקה של מים
באמצעות תשתיות מים (עבור אחרים); הפעלה שליטה ופיקוח
(עבור אחרים) של מערכות להפצה ואספקה של מים, ושל
מערכות לטיפול במים, לרבות תשתיות מים מוניציפליות;
שירותי ייעוץ בנוגע לכל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Miya Luxembourg Holdings Sarl, Luxembourg, 
Zweigniederlassung Zug (Miya Luxembourg Holdings 
Sarl, Luxembourg, branch Zug)

Address: c/o KPMG AG Landis+ Gyr - Strasse 1, Zug, 
6300, Switzerland

Identification No.: 800250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MIYA

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220629 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 40730/06/2010



Management (for others) of systems for water 
distribution and supply, and systems for water 
treatment, including municipal water infrastructures; 
management and execution of projects (for others) 
for enhancing the efficiency of systems for water 
distribution and supply, and systems for water 
treatment, including municipal water infrastructures, 
and for preventing water loss and energy loss in such 
systems; consulting services for all the above; all 
included in class 35.

ניהול (עבור אחרים) של מערכות להפצה ואספקה של מים, ושל
מערכות לטיפול במים, לרבות תשתיות מים מוניציפליות; ניהול
והוצאה לפועל של פרוייקטים (עבור אחרים) להגברת היעילות
של מערכות להפצה ואספקה של מים, ושל מערכות לטיפול
במים, לרבות תשתיות מים מוניציפליות, ולמניעת אבדן מים
ואנרגיה במערכות הנ"ל; שירותי ייעוץ בנוגע לכל הנ"ל;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Miya Luxembourg Holdings Sarl, Luxembourg, 
Zweigniederlassung Zug (Miya Luxembourg Holdings 
Sarl, Luxembourg, branch Zug)

Address: c/o KPMG AG Landis+ Gyr - Strasse 1, Zug, 
6300, Switzerland

Identification No.: 800250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MIYA

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220633 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 40830/06/2010



Education and training in the field of construction, 
operation and maintenance of systems for water 
distribution and supply and systems for water 
treatment, including municipal water infrastructures, 
and in the field of enhancing the efficiency of water 
infrastructures and in the field of reducing and 
prevention of water loss and energy loss in water 
infrastructure; all included in class 41.

לימוד והדרכה בתחום של הקמה, הפעלה ותחזוקה של
מערכות להפצה ואספקה של מים ומערכות לטיפול במים,

לרבות תשתיות מים מוניציפליות, ובתחום של הגברת היעילות
של תשתיות מים ובתחום של הפחתה ומניעה של אבדן מים

ואנרגיה בתשתיות מים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Miya Luxembourg Holdings Sarl, Luxembourg, 
Zweigniederlassung Zug (Miya Luxembourg Holdings 
Sarl, Luxembourg, branch Zug)

Address: c/o KPMG AG Landis+ Gyr - Strasse 1, Zug, 
6300, Switzerland

Identification No.: 800250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MIYA

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220634 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 40930/06/2010



Financing  projects (for others) for enhancing the 
efficiency of systems for water distribution and 
supply, and systems for water treatment, including 
municipal water infrastructures, and for preventing 
water loss and energy loss in such systems; all 
included in class 36.

מימון של פרוייקטים (עבור אחרים) להגברת היעילות של
מערכות להפצה ואספקה של מים, ושל מערכות לטיפול במים,
לרבות תשתיות מים מוניציפליות, ולמניעת אבדן מים ואנרגיה

במערכות הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Miya Luxembourg Holdings Sarl, Luxembourg, 
Zweigniederlassung Zug (Miya Luxembourg Holdings 
Sarl, Luxembourg, branch Zug)

Address: c/o KPMG AG Landis+ Gyr - Strasse 1, Zug, 
6300, Switzerland

Identification No.: 800250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MIYA

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220635 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 41030/06/2010



Monitoring, detecting, and prevention of water theft in 
systems for water distribution and supply, and 
systems for water treatment, including in municipal 
water infrastructures; consulting services for all the 
above; all included in class 45.

ניטור, איתור, ומניעה של גניבת מים במערכות להפצה ואספקה
של מים, ובמערכות לטיפול במים, לרבות בתשתיות מים

מוניציפליות; שירותי ייעוץ בנוגע לכל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג
.45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Miya Luxembourg Holdings Sarl, Luxembourg, 
Zweigniederlassung Zug (Miya Luxembourg Holdings 
Sarl, Luxembourg, branch Zug)

Address: c/o KPMG AG Landis+ Gyr - Strasse 1, Zug, 
6300, Switzerland

Identification No.: 800250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MIYA

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220642 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 41130/06/2010



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

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bardinet S.A.

Address: Domaine de Fleurenne, Blanquefort, France

Identification No.: 800252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 220651 מספר סימן

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 41230/06/2010



Processed meats; included in class 29. בשרים מעובדים; הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sara Lee Foods, LLC

Address: 3500 Lacey Road, Downers Grove, Illinois 
60515, U.S.A.

Identification No.: 70394

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

BALL PARK

Application Date 04/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220653 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 41330/06/2010



Restaurants, snack-bars, tourist homes, 
accommodation bureaux [hotels, boarding houses], 
rental of temporary accommodation, self-service 
restaurants, boarding house bookings, cafes, 
canteens, boarding for animals, cafeterias, bar 
services, rental of tents, hotel reservations, food and 
drink catering, motels, hotels, rental of meeting 
rooms, retirement homes, temporary accommodation 
reservations, holiday camp services [lodging], 
providing campground facilities, day-nurseries 
[creches]; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; all included in class 43.

מסעדות, בר חטיפים, בתי תיירים, סוכנויות מגורים [מלונות,
אכסניות], השכרת מגורים זמניים, מסעדות שירות עצמי,

הזמנת מקום מראש לאכסניות, בתי קפה, שקמיות, אכסניה
לחיות, קפיטריות, שירותי בר, השכרת אוהלים, הזמנות מלון,

קייטרינג לאוכל ומשקה, מוטלים, מלונות, השכרת חדרי
ישיבות, בתי-אבות, הזמנות למגורים זמניים, שירותי מחנה
נופש [לינה], אספקת מתקני אתר-מחנאות, מעוני-יום [מעוני
תינוקות]; השכרת כיסאות, שולחנות, בדי שולחן, כלי זכוכית;

הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PALMIRA TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Inkilap Mah. Dr. Fazil Kucuk Cad., No: 15 
34768, Umraniye- Istanbul, Turkey

Identification No.: 800251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

PALMIRA

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220659 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 41430/06/2010



Advertising agencies, commercial information 
agencies, television commercial services, radio 
commercial services, television advertising, radio 
advertising, organization of exhibitions for 
commercial and advertising purposes, distribution of 
samples, organization of trade fairs for commercial 
and advertising purposes, modeling for advertising or 
sales promotions, marketing studies, information 
about marketing, promotional services, shop window 
dressing, polling opinion, public relations, secretarial 
services, shorthand, photocopying, typing services, 
word processing, computerized file management, 
compilation of information into computer databases, 
systemization of information into computer 
databases, office machines and equipment rental, 
rental of vending machines, commercial or industrial 
management assistance, management consultancy, 
business management of hotels, evaluation services 
in business, business inquiry, business research, 
business investigation, business information, 
statistical information (business), personnel 
management consultancy, employment agencies, 
psychological testing for selection of personnel, 
personnel recruitment, drawing up of statements of 
accounts, accounting, auditing, cost price analysis, 
economic forecasting, payroll preparations, tax 
preparations; Bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods by retail, wholesale, 
electronic environment and catalogues; all included 
in class 35.

סוכנויות פרסום, סוכנויות מידע מסחרי, שירותי מסחר
טלוויזיוני, שירותי מסחר ברדיו, פרסום בטלוויזיה, פרסום

ברדיו, ארגון תערוכות למטרות מסחר ופרסום, הפצת דוגמיות,
ארגון ירידי סחר למטרות מסחר ופרסום, דוגמנות עבור פרסום
או קידום מכירות, מחקרי שיווק, מידע על שיווק, שירותי קידום,

עיצוב חלונות ראווה, סקרי דעת קהל, יחסי ציבור, שירותי
מזכירות, קצרנות, צילום, שירותי הקלדה, עיבוד תמלילים,
ניהול קובצי מחשב, איסוף מידע לבסיסי נתונים של מחשב,
שיווט מידע לתוך בסיסי נתונים של מחשב, השכרת מכונות

וציוד משרדי, השכרת מכונות מכירה אוטומאטיות, עזרה בניהול
מסחרי או תעשייתי, ייעוץ מנהלי, ניהול עסקי של מלונות,

שירותי הערכה בעסקים, בדיקה עסקית, מחקר עסקי, חקירה
עסקית, מידע עסקי, מידע סטטיסטי (עסקים), ייעוץ ניהול כוח
אדם, סוכנויות תעסוקה, בחינות פסיכולוגיות לבחירת כוח אדם,
גיוס כוח אדם, רישום דוחות חשבון, ניהול חשבונות, בקרת
חשבונות, ניתוח מחיר עלות, תחזית כלכלית, הכנת תשלומי

משכורת, הכנת תשלומי מיסים; הבאה יחד, לטובת אחרים, של
מגוון סחורות (לא כולל העברתן), המאפשרת ללקוחות לראות
ולרכוש סחורות אלו בנוחות בקמעונות, סיטונאות, סביבה

אלקטרונית וקטלוגים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PALMIRA

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220661 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 41530/06/2010



Owners

Name: PALMIRA TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Inkilap Mah. Dr. Fazil Kucuk Cad., No: 15 
34768, Umraniye- Istanbul, Turkey

Identification No.: 800251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 תמוז תש"ע - 41630/06/2010



Class: 3 סוג: 3

Switzerland , 26/11/2008, No. 64493/2008 שוויץ , 26/11/2008 , מספר 64493/2008

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)

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 coloring and hair 
decolorant preparations; permanent hair waving and 
curling preparations; essential oils for personal use; 
all included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרות רפואיות; סבוני טואלט, דיאודורנטים לגוף; קוסמטיקה
דהיינו קרמים, תחליבים, תרחיצים, ג'לים ואבקות לפנים, לגוף

ולידיים; תכשירי הגנה מפני השמש (מוצרים קוסמטיים);
תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים וצורי לעיצוב

השיער וטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירים לצביעת השיער
ולהבהרת השיער; תכשירים לסלסול שיער קבוע ולתלתול;
שמנים אתריים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via penate 4  , Mendrisio, CH 6850, Switzerland

Identification No.: 52274

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.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GIOIA

Application Date 12/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220664 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 41730/06/2010



Medical instruments in the field of photography, 
scaning, imaging and diagnosis; included in class 10.

מכשירים רפואיים בתחום הצילום, ההדמיה, הסריקה והאבחון;
הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Real Imaging Ltd. שם: ריל אימג'ינג בע"מ

Address: 1 Hagolan St., Lod, 71362, Israel כתובת : רח' הגולן 1 , לוד, 71362, ישראל

Identification No.: 513557033מספר זיהוי: 513557033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St.  , Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

MIRA

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220665 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 41830/06/2010



Devices for use in the care and treatment of oral 
health, namely, dental apparatus for introducing 
pharmaceutical preparations into the human body, 
namely, dental cartridges and delivery applicators in 
the form of drug delivery systems; all included in 
class 10.

מתקנים לשימוש בפיקוח וטיפול בבריאות אוראלית, בייחוד,
מתקנים דנטליים להחדרת תכשירים רפואיים לתוך הגוף

האנושי, בייחוד, תקמילים דנטליים ומתקני שחרור להחדרת
תרופה בצורה של מערכות משחררות תרופה; הכל כלול בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novalar Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 300, 12555 High Bluff Drive, San Diego, 
California , 92130, U.S.A.

Identification No.: 70396

(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

INVENTISTRY

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220671 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 41930/06/2010



Pharmaceutical preparation for use in the care and 
treatment of oral health; pharmaceutical preparations 
and drug delivery agents consisting of compounds, 
namely, reversal agents to counteract the effects of 
other pharmaceutical agents, namely, anesthetics; all 
included in class 5.

תכשירים רפואיים לשימוש בפיקוח וטיפול של בריאות
אוראלית; תכשירים רפואיים וחומרים משחררי תרופה המכילים

תרכובות, בייחוד חומרים הפיכים לביטול ההשפעות של
חומרים רפואיים אחרים, בייחוד סמי הרדמה; הכל כלול בסוג

.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novalar Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 300, 12555 High Bluff Drive, San Diego, 
California , 92130, U.S.A.

Identification No.: 70396

(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

INVENTISTRY

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220672 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42030/06/2010



Pharmaceutical preparations for treatment of 
gastrointestinal disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול באי סדירות של הקיבה והמעיים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eurand Pharmaceuticals Limited

Address: Bray, County Wicklow, Ireland

Identification No.: 66505

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

ZENPEP

Application Date 13/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220673 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42130/06/2010



Pharmaceutical preparation for use in the care and 
treatment of oral health; pharmaceutical preparations 
and drug delivery agents consisting of compounds, 
namely, reversal agents to counteract the effects of 
other pharmaceutical agents, namely, anesthetics; all 
included in class 5.

תכשירים רפואיים לשימוש בפיקוח וטיפול של בריאות
אוראלית; תכשירים רפואיים וחומרים משחררי תרופה המכילים

תרכובות, בייחוד חומרים הפיכים לביטול ההשפעות של
חומרים רפואיים אחרים, בייחוד סמי הרדמה; הכל כלול בסוג

.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novalar Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 300, 12555 High Bluff Drive, San Diego, 
California , 92130, U.S.A.

Identification No.: 70396

(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

NOVALAR

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220674 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42230/06/2010



Pharmaceutical preparation for use in the care and 
treatment of oral health; pharmaceutical preparations 
and drug delivery agents consisting of compounds, 
namely, reversal agents to counteract the effects of 
other pharmaceutical agents, namely, anesthetics; all 
included in class 5.

תכשירים רפואיים לשימוש בפיקוח וטיפול של בריאות
אוראלית; תכשירים רפואיים וחומרים משחררי תרופה המכילים

תרכובות, בייחוד חומרים הפיכים לביטול ההשפעות של
חומרים רפואיים אחרים, בייחוד סמי הרדמה; הכל כלול בסוג

.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novalar Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 300, 12555 High Bluff Drive, San Diego, 
California , 92130, U.S.A.

Identification No.: 70396

(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

ORAVERSE

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220675 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42330/06/2010



Devices for use in the care and treatment of oral 
health, namely, dental apparatus for introducing 
pharmaceutical preparation into the human body, 
namely, dental cartridges and delivery applicators in 
the form of drug delivery systems; all included in 
class 10.

מתקנים לשימוש בפיקוח וטיפול בבריאות אוראלית, בייחוד,
מתקנים דנטליים להחדרת תכשירים רפואיים לתוך הגוף

האנושי, בייחוד, תקמילים דנטליים ומתקני שחרור להחדרת
תרופה בצורה של מערכות משחררות תרופה; הכל כלול בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novalar Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 300, 12555 High Bluff Drive, San Diego, 
California , 92130, U.S.A.

Identification No.: 70396

(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

NOVALAR

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220676 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42430/06/2010



Devices for use in the care and treatment of oral 
health, namely, dental apparatus for introducing 
pharmaceutical preparations into the human body, 
namely, dental cartridges and delivery applicators in 
the form of drug delivery systems; all included in 
class 10.

מתקנים לשימוש בפיקוח וטיפול בבריאות אוראלית, בייחוד,
מתקנים דנטליים להחדרת תכשירים רפואיים לתוך הגוף

האנושי, בייחוד, תקמילים דנטליים ומתקני שחרור להחדרת
תרופה בצורה של מערכות משחררות תרופה; הכל כלול בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novalar Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 300, 12555 High Bluff Drive, San Diego, 
California , 92130, U.S.A.

Identification No.: 70396

(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

ORAVERSE

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220677 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42530/06/2010



Retail services and wholesale services with respect 
to bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes, animal 
skins, hides, trunks and traveling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, clothing, footwear, headgear; all included in 
class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות בקשר לתכשירי הלבנה וחומרי
כביסה אחרים, תכשירי ניקוי, הברקה, מרוק ושפשוף, סבונים,
תמרוקים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, קרמים לשיער,

משחות שיניים, מוצרי עור וחיקויי עור ומוצרים העשויים
מחומרים אלה ואינם כלולים בסוגים אחרים, מוצרי עור של
בעלי חיים, עורות, מזוודות ותיקי נסיעה, מטריות, שמשיות

ומקלות הליכה, שוטים, רתמות ואוכפים, ביגוד, הנעלה, כיסויי
ראש; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CBM Creative Brands Marken GmbH

Address: Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70398

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

Review

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220687 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42630/06/2010



Suits; bathing suits, bathing trunks; bath robes; 
clothing of imitations of leather; frocks, costumes and 
evening dresses; scarves, pocket squares; belts; 
shoes; gloves; jumpers – shirt fronts; shirts; trousers, 
suspenders; hats, caps, headbands; jackets, parkas; 
jerseys; ready-made clothing; neckties, ascots; 
clothing of leather; coats; dressing gowns; 
outerclothing; pullovers, sweaters; pyjamas; 
waterproof clothing; skirts; collar protectors; socks, 
stockings; tights; singlets; underwear, underpants, 
pants, brassieres, teddies – undergarments; 
waistcoats; hosiery; all included in class 25.

חליפות;חליפות רחצה; תיקי רחצה; חלוקי רחצה; מוצרי
הלבשה עשויים מחיקוי עור;גלימות, תחפושות ושמלות ערב;
צעיפים, ממחטות כיס; חגורות; נעלים; כפפות; אפודות חולצה;

חולצות; מכנסיים, ביריות; כובעים, כומתות, כיסויי ראש;
ז'קטים, ברדסים; אפודות; מוצרי הלבשה ליום יום; עניבות,
עניבות רחבות שוליים; מוצרי הלבשה מעור; מעילים; חלוקי
בית; ביגוד ללבישה מחוץ לבית; אפודות, סוודרים; פיג'מות;

מוצרי הלבשה חסיני מים; חצאיות; צווארונים; גרביים,
גרביונים, גרבונים; חולצות גופייה; הלבשה תחתונה, תחתונים,
מכנסונים, חזיות, קומבינונים - לבנים; מותניות; גרביים  ובגדים

תחתונים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CBM Creative Brands Marken GmbH

Address: Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Review

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220688 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42730/06/2010



Leatherware, bracelets made of leather; briefcases, 
pocket wallets, card cases - notecases, handbags, 
purses; beach bags, shopping bags; attache cases; 
casings, of leather, for springs; suitcases; garment 
bags for travel; vanity cases, not fitted; imitation 
leather; umbrellas, umbrella sticks; travelling bags, 
wheeled shopping bags; rucksacks, bags for sports; 
canes; covers for animals, collars for animals; all 
included in class 18.

ביגוד מעור, צמידים מעור; תיקי מסמכים, ארנקי כיס, מחזיקי
כרטיסים - מחזיקי פתקים, תיקי יד, ארנקים; תיקי ים, תיקים
לקניות; תיקי אטאשה; כריכות, מעור, ללולאות; מזוודות; תיקי
בגדים לטיולים;קופסאות לנשיאה, לא מצויידות; חיקוי עור;

מטריות, מקלות למטריות; תיקי טיולים, תיקי קניות על גלגלים;
תרמילי גב, תיקי ספורט; מקלות הליכה; כיסויים לחיות, קולרים

לחיות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CBM Creative Brands Marken GmbH

Address: Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Review

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220689 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42830/06/2010



Aromatics - essential oils; make-up, make-up 
removing preparations, eyebrow pencils, pencils-
cosmetics, make-up powder, lotions for cosmetic 
purposes, cleansing milk for toilet purposesl bath 
salts, not for medical purposes; deodorants for 
personal use, potpourris - fragrances, sachets for 
perfuming linen, eau de cologne, after-shave lotions; 
shampoos, petroleum  jelly for cosmetic purposes, 
hair spray; nail care preparations, nail varnish; 
lipsticks; shoe wax, boot cream; deodorant soap, 
cakes of toilet soap; mouth washes, not for medical 
purposes; almond milk for cosmetic purposes; all 
included in class 3.

שמנים אתריים-ארומטיים; איפור, תכשירים להסרת איפור,
עפרונות לגבות, עפרונות-קוסמטיים, פודרה לאיפור, תחליבים
קוסמטיים, תחליבי ניקיון לצרכי טואלטיקה; מלחי אמבט,

שאינם לצרכים רפואיים; דאודורנטים לשימוש פרטי, פוטפורי -
ריחניים, שקית לתכשירים קוסמטיים לבישום לבנים, מי קולון,
תחליבי אפטרשייב; שמפו, ג'ל פטרול לצרכים קוסמטיים, ספריי

לשיער; תכשירים לטיפול בציפורניים, לקה לציפורניים;
ליפסטיק; שעווה לנעליים, קרם למגפיים; סבון דאודורנט; עוגות
סבון טואלטיקה; מי פה, שאינם לשימוש רפואי; חלב שקדים

לצרכים קוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CBM Creative Brands Marken GmbH

Address: Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Review

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220690 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 42930/06/2010



Retail services and wholesale services with respect 
to bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 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, clothing, footwear, headgear; all included in 
class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות בקשר לתכשירי הלבנה וחומרי
כביסה אחרים, תכשירי ניקוי, הברקה, מרוק ושפשוף, סבונים,
תמרוקים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, קרמים לשיער,

משחות שיניים, מוצרי עור וחיקויי עור ומוצרים העשויים
מחומרים אלה ואינם כלולים בסוגים אחרים, מוצרי עור של
בעלי חיים, עורות, מזוודות ותיקי נסיעה, מטריות, שמשיות

ומקלות הליכה, שוטים, רתמות ואוכפים, ביגוד, הנעלה, כיסויי
ראש; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CBM Creative Brands Marken GmbH

Address: Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70398

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

McNeal

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220691 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 43030/06/2010



Suits; bathing trunks; bath robes; clothing of imiations 
of leather; scarves, pocket  squares; belts; shoes; 
gloves; shirts; trousers, suspenders; hats, caps, 
headbands; jackets, parkas; jerseys; ready-made 
clothing; neckties, ascots; clothing of leather; coats; 
dressing gowns; outerclothing; pullovers, sweaters; 
pyjamas; waterproof clothing; collar protectors; 
socks, stockings; singlets; underwear, underpants, 
pants; waistcoats; hosiery; all included in class 25.

חליפות; תיקי רחצה; חלוקי רחצה; מוצרי הלבשה עשויים
מחיקוי עור; צעיפים, ממחטות כיס; חגורות; נעלים; כפפות;
חולצות; מכנסיים, ביריות; כובעים, כומתות, כיסויי ראש;

ז'קטים, ברדסים; אפודות; מוצרי הלבשה ליום יום; עניבות,
עניבות רחבות שוליים; מוצרי הלבשה מעור; מעילים; חלוקי
בית; ביגוד ללבישה מחוץ לבית; אפודות, סוודרים; פיג'מות;

מוצרי הלבשה חסיני מים; צווארונים; גרביים, גרביונים, חולצות
גופייה; הלבשה תחתונה, תחתונים, מכנסונים; מותניות; גרביים

ובגדים תחתונים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CBM Creative Brands Marken GmbH

Address: Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

McNeal

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220692 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 43130/06/2010



Leatherware, bracelets made of leather; briefcases, 
pocket wallets, card cases - notecases, handbags, 
purses; beach bags, shopping bags; attache cases; 
casings, of leather, for springs; suitcases; garment 
bags for travel; imitation leather; umbrellas, umbrella 
sticks; travelling bags, wheeled shopping bags; 
rucksacks, bags for sports; canes; covers for 
animals, collars for animals; all included in class 18.

ביגוד מעור, צמידים מעור; תיקי מסמכים, ארנקי כיס, מחזיקי
כרטיסים - מחזיקי פתקים, תיקי יד, ארנקים; תיקי ים, תיקים
לקניות; תיקי אטאשה; כריכות, מעור, ללולאות; מזוודות; תיקי
בגדים לטיולים; חיקוי עור; מטריות, מקלות למטריות; תיקי

טיולים, תיקי קניות על גלגלים; תרמילי גב, תיקי ספורט; מקלות
הליכה; כיסויים לחיות, קולרים לחיות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CBM Creative Brands Marken GmbH

Address: Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

McNeal

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220693 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 43230/06/2010



Aromatics - essential oils; make-up, make-up 
removing preparations, lotions for cosmetic 
purposes, cleansing milk for toilet purposes; bath 
salts, not for medical purposes; deodorants for 
personal use, potpourris - fragrances, sachets for 
perfuming linen, eau de cologne, after-shave lotions; 
shampoos, petroleum  jelly for cosmetic purposes, 
hair spray; lipsticks; shoe wax, boot cream; 
deodorant soap, cakes of toilet soap; mouth washes, 
not for medical purposes; almond milk for cosmetic 
purposes; all included in class 3.

שמנים אתריים-ארומטיים; איפור, תכשירים להסרת איפור,
תחליבים קוסמטיים, תחליבי ניקיון לצרכי טואלטיקה; מלחי
אמבט, שאינם לצרכים רפואיים; דאודורנטים לשימוש פרטי,
פוטפורי-ריחניים, שקיות לתכשירים קוסמטיים לבישום לבנים,

מי קולון, תחליבי אפטרשייב; שמפו, ג'ל פטרול לצרכים
קוסמטיים, ספריי לשיער; ליפסטיק; שעווה לנעליים, קרם

למגפיים; סבון דאודורנט; עוגות סבון טואלטיקה; מי פה, שאינם
לשימוש רפואי; חלב שקדים לצרכים קוסמטיים; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CBM Creative Brands Marken GmbH

Address: Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70398

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

McNeal

Application Date 06/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220694 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 43330/06/2010



Juice, namely fruit juices; energy drinks; all included 
in class 32.

מיץ, דהיינו מיצי פירות; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EMV

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220700 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 43430/06/2010



Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods 
and dietary supplements for human consumption, 
plant and herb extracts for medicinal purposes; all 
included in class 5.

תוספים מזינים, תוספי ויטמינים ומינרלים, תוספות מזינות
לשימוש במזון ותוספים תזונתיים לצריכה אנושית, תמציות
צמחים ועשבים למטרות תרופתיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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. 220703 מספר סימן

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 43530/06/2010



Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods 
and dietary supplements for human consumption, 
plant and herb extracts for medicinal purposes; all 
included in class 5.

תוספים מזינים, תוספי ויטמינים ומינרלים, תוספות מזינות
לשימוש במזון ותוספים תזונתיים לצריכה אנושית, תמציות
צמחים ועשבים למטרות תרופתיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EMV

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220705 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 43630/06/2010



Juice, namely fruit juices; energy drinks; all included 
in class 32.

מיץ, דהיינו מיצי פירות; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

אם 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. 220706 מספר סימן

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 43730/06/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 02/03/2009, No. 77/681,192 ארה"ב , 02/03/2009 , מספר 77/681,192

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

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

Remote control for cameras; all included in class 9. שלט רחוק למצלמות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, California,  
92630, U.S.A.

Identification No.: 69460

(Washington 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

REDMOTE

Application Date 14/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220709 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 43830/06/2010



Pharmaceutical products for topical, intra-vaginal 
and/or intra-anal application, such as pharmaceutical 
preparations for use in treating skin diseases, like 
warts, verruca vulgaris, verruca plantaris, verruca 
plana, verruca filiformis, verruca seborrhoica, 
anogenital warts, mosaic warts, foot warts, 
condylomata acuminata, hyperplasia of the 
epeidermis, nasal papilloma, oral papilloma, 
laryngeal papilloma, conjunctival papilloma, 
increased proliferation of skin cells, actinic keratosis, 
actinic cheilitis, keloid, hypertrophic scars, lentigo, 
hemangioma, epidermodysplasia verruciformis, 
Bowen’s disease, Bowenoid papulosis, basal cell 
carcinoma, squamous epithelium carcinoma, 
melanoma and other skin cancers, neoplasias, 
cervical dysplasia, cervical, anal, and vulval 
intraepithelial neoplasias, pre-cancerous and 
cancerous lesion, penis carcinoma, vulvovaginal 
cancer, anal carcinoma, cervical carcinoma, 
cutaneous T-cell carcinoma, molluscum 
contagiosum, herpes infection, fever blister, genital 
herpes infection, herpes zoster, mycosis, tinea, 
pigmentation disorder, vitiligo, melasma, nevus, 
psoriasis, neurodermitis, dermatitis, atopic dermatitis, 
cutaneous atopy, eczema, lichen rubber planus, 
cutaneous lupus erythematosus, skin ulcer, rosacea, 
alopecia, vulvodynia, hyperkeratosis, seborrhoic 
eczema, keratosis follicularis, porokeratosis mibelli, 
ichthyosis, xerosis, dartroud disthesis, sun-damaged 
skin, removal of tattoos and acne; all included in 
class 5.

מוצרים תרופתיים עבור יישומים תוך נרתיקים ו/או תוך אנאליים
כגון תכשירים רפואיים לשימוש בטיפול מחלות עור, כגון יבלות,

יבלת vulgaris, יבלת plantaris, יבלת plana, יבלת
filiformis, יבלת seborrhoica, יבלות באיברי המין, יבלות
condylomata) יבלות רגליים, יבלות באיברי המין ,mosaic
acuminate), היפרפלזיה של האפידרמיס, פפילומה אפית,
פפילומה אוראלית, פפילומה גרונית, פפילומה של הלחמית,
התרבות מהירה של תאי עור, קרנת עור סולרית, אקטיניק
צ'ליטיס (actinic cheilitis), צמיחת יתר צלקתית, צלקות
היפרטרופיות, נמשים, שאת כלי דם, אפידרמודיספלסיה

ורוסיפורמיס (epidermodysplasia verruciformis), מחלת
בוואן, פפולוזיס (Bowenoid papulosis), הקרצינומה של תאי
הבסיס, קשקשים, גידול קשקשי ממאיר של האפיתל, מלנומה
או סרטני עור אחרים, רקמה חדשה, דיספלזיה של צוואר

הרחם, רקמה פי הטבעת, קרצינומה צווארית, קרצינומה עורית
של תאי טי, מולוסקום קונטיגיוזום (יבלת טבורית), דלקת

שלבקת, יבלות חום, דלקת שלבקת של איברי המין, שלבקת
חוגרת, פטרת, גזזת, הפרעת פיגמנטציה, בהקת שיחרון,
שומה, ספרות, neurodermitis, דלקת עור, דרמטיטיס

lichen rubber) אטופית, אטופיה של העור, חככת, ילפת
planus), זאבת עורית מערכתית, כיב עורי, חזזית ורודה,
,seborrhoic התקרחות, וולוודיניה, התקרנות יתר, דלקת
קרטוזיס follicularis, porokeratosis mibelli, איכתיוזיס,
יובש יתר, dartroud disthesis, עור פגוע שמש, הסרה של

קעקועים ואקנה; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Germany , 03/04/2009 גרמניה , 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)

VEREGEN

Application Date 07/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220723 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 43930/06/2010



Owners

Name: MediGene AG

Address: Lochhamer Strasse, 82152 Planegg, Germany

Identification No.: 70401

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ח תמוז תש"ע - 44030/06/2010



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 בוסג 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

SCHWEPPES RUSSCHIAN

Application Date 07/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220726 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 44130/06/2010



Surgical; medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, particularly endoscopic apparatus 
including fastening and guiding systems for 
endoscopes, medical apparatus and instruments for 
detecting nuclides, medical pumps, insufflators, 
namely apparatus for dispensing dissolutions of 
carbon dioxide scrubbing, medical waterjet incision 
and removal apparatus, medical suture instruments, 
special minimally-invasive instruments; medicinal 
implants, particularly bone implants, blood vessel 
implants, blood vessel valve implants, suture 
implants, particularly polymer clips, suture implants 
made of nitinol and titanium; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח, רפואה, רפואת שיניים
ורפואה וטרינרית, במיוחד התקני אנדוסקופ הכוללים מערכות
הידוק והובלה עבור אנדוסקופים, התקנים ומכשירים רפואיים
עבור גילוי נוקלידים, משאבות רפואיות, התקני הפחה, דהיינו
התקנים עבור חלוקת תמיסות של פלטור דו-תחמוצת הפחמן,
חתך סילון מים רפואי והתקני הסרה, מכשירי תפירה רפואיים,
מכשירי פלישה-מינימלית מיוחדים; שתלים רפואיים, במיוחד

שתלי עצם, שתלי כלי דם, שתלי שסתום כלי דם, שתלי תפירה,
במיוחד הדקי פולימר, שתלי תפירה העשויים מניטינול

וטיטניום; כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JOIMAX GmbH

Address: Amalienbadstrasse 36, D-76227 Karlsruhe, 
Germany

Identification No.: 70402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

JOIMAX

Application Date 07/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220727 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 44230/06/2010



Printed matter; printed matter, namely, books, 
brochures, magazines, instructional manuals, written 
presentations and teaching materials, all in the field 
of computers, computer services, information 
technology and electronic business transactions via a 
global computer network; all included in class 16.

דברי דפוס; דברי דפוס; דהיינו, ספרים, חוברות, כתבי עת,
מדריכי שימוש, מצגות כתובות וחומרי לימוד, הכל בתחום
המחשבים, שירותי מחשב, טכנולוגיית מידע ועסקאות סחר
אלקטרוני באמצעות רשת מחשב גלובאלית; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IBM HAIFA LABS

Address:

שם: מעבדות יבמ חיפה

כתובת : המחלקה לקניין רוחני, קמפוס אוניברסיטת חיפה, חיפה,
31905, ישראל

Class: 16 סוג: 16

U.S.A. , 10/11/2008 ארה"ב , 10/11/2008

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)

SMARTER PLANET

Application Date 10/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220729 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 44330/06/2010



Computer services; computer consultation services; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; technical support 
services, namely, troubleshooting of computers, 
servers, and computer software problems; computer 
systems design services for others; computer 
systems analysis; interconnection of computer 
hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks and software; 
compute software and hardware testing services, 
namely, testing of computer software and computers 
and servers; installation, updating and maintenance 
of computer software; computer programming for 
others; all included in class 42.

שירותי מחשב; שירותי ייעוץ למחשב; שירותי ייעוץ בתחום
התיכון, הבחירה, היישום והשימוש בחומרת מחשב ותוכנת
מחשב עבור אחרים; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, איתור

וטיפול בבעיות של מחשבים, שרתים ובעיות של תוכנת מחשב;
שירותי תיכון של מערכות מחשב עבור אחרים; ניתוח מערכות
מחשב; חיבור בין חומרת ותוכנת מחשב, דהיינו, אינטגרציה של
מערכות מחשב, רשתות ותוכנה; שרותי בדיקה לחומרת מחשב
ותוכנת מחשב, דהיינו, בדיקה של תוכנות מחשב, מחשבים
ושרתים; התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת מחשב; תכנות

מחשב עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IBM HAIFA LABS

Address:

שם: מעבדות יבמ חיפה

כתובת : המחלקה לקניין רוחני, קמפוס אוניברסיטת חיפה, חיפה,
31905, ישראל

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 10/11/2008 ארה"ב , 10/11/2008

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)

SMARTER PLANET

Application Date 10/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220730 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 44430/06/2010



Computer hardware and computer software; 
computer hardware; computer software for use in 
controlling the operation and execution of programs 
and networks; computer software for use in 
connecting disparate computer systems, servers and 
storage device; computer software for managing 
hardware, software, and processes that exist within 
an information technology environment, namely, 
operating and application systems software, and 
instruction manuals sold as a unit therewith; all 
included in class 9.

חומרת מחשב ותוכנת מחשב; חומרת מחשב; תוכנת מחשב
לשימוש בשליטה על פעולה והרצה של תוכניות ורשתות
תקשורת; תוכנת מחשב לשימוש בחיבור מערכות מחשב

נבדלות, שרתים והתקני אחסון; תוכנת מחשב לניהול חומרה,
תוכנה ותהליכים הנמצאים בסביבת טכנולוגית מידע, דהיינו

ניתוח ויישום מערכות תוכנה, ומדריכי שימוש הנמכרים יחד עם
הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IBM HAIFA LABS

Address:

שם: מעבדות יבמ חיפה

כתובת : המחלקה לקניין רוחני, קמפוס אוניברסיטת חיפה, חיפה,
31905, ישראל

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 10/11/2008 ארה"ב , 10/11/2008

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)

SMARTER PLANET

Application Date 10/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220731 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 44530/06/2010



Alcoholic beverages (except beers); distilled spirits; 
and vodka; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); כהלים מזוקקים; ו-וודקה;
הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Patron Spirits International AG

Address: Spitalstrasse 5, Schaffhausen, 8200, 
Switzerland

Identification No.: 59976

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

ULTIMAT

Application Date 15/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220732 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 44630/06/2010



All apparatus and installations for heating, steam 
generation, refrigeration, ventilation, water supply, 
cooking and in particular stoves, cookers, grills, deep 
fryers, deep-sided frying pans, slow-combustion 
stoves, ovens, double boiler cooking apparatus, plate 
warmers, hot plates, ventilation hoods; all included in 
International Class 11.

כל המכשירים ומתקנים לחימום, יצירת אדים, קירור, אוורור,
אספקת מים, בישול ובתנורים ייחודיים, כיריים, אסכלה, כלים
לטיגון עמוק, מחבתות טיגון בעלות דפנות עמוקים, תנורים
לבעירה איטית, תנורים, מכשיר בוילר כפול לבישול, מחממי
צלחות, צלחות חמות, קולטי אדים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOCIETE INDUSTRIELLE DE LACANCHE

Address: 2 1230 ARNAY LE DUC, LACANCHE, France

Identification No.: 800259

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

LACANCHE

Application Date 15/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220734 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 44730/06/2010



Bicycles, spare parts and accessories thereof, 
namely bicycle head tubes, bicycle front forks, 
bicycle hubs, bicycle frames, bicycle spokes, bicycle 
brake assemblies, bicycle cranks, bicycle chains, 
bicycle rims, seat posts for bicycles, quick release 
devices for bicycles, handlebars for bicycles, seat 
tubes for bicycles, sprockets for bicycles, bottom 
brackets for bicycles, axles for bicycles, bicycle 
seats, and bearing journals; all included in class 12.

אופניים, חלקי חילוף ואביזרים שלהם, דהיינו צלעות קדמיות
של אופניים, מזלגות קדמיים לאופניים, טבורי הגלגל לאופניים,
שלדי אופניים, חישורי אופניים, מערכות בלימה לאופניים,
ארכובות לאופניים, שרשרות לאופניים, חישוקי גב הגלגל

לאופניים, סמוכי המושב לאופניים, מתקנים לאופניים לשחרור
מהיר,ידיות ההגה לאופניים, צלעות המושב לאופניים, גלגלי
שרשרת לאופניים, סוגרים תחתיים לאופניים, צירים לאופניים,

מושבים לאופניים ומסבים; הנכללים כולם בסוג  12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TIEN HSIN INDUSTRIES CO., LTD.

Address: 41260 No. 487, Ko-Chung Rd., Ta-Li City, 
Taichung Hsien, Taiwan

Identification No.: 800255

Taiwan

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. 220736 מספר סימן

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 44830/06/2010



Bicycles, spare parts and accessories thereof, 
namely bicycle head tubes, bicycle front forks, 
bicycle hubs, bicycle frames, bicycle spokes, bicycle 
brake assemblies, bicycle cranks, bicycle chains, 
bicycle rims, seat posts for bicycles, quick release 
devices for bicycles, handlebars for bicycles, seat 
tubes for bicycles, sprockets for bicycles, bottom 
brackets for bicycles, axles for bicycles, bicycle 
seats, and bearing journals; all included in class 12.

אופניים, חלקי חילוף ואביזרים שלהם, דהיינו צלעות קדמיות
של אופניים, מזלגות קדמיים לאופניים, טבורי הגלגל לאופניים,
שלדי אופניים, חישורי אופניים, מערכות בלימה לאופניים,
ארכובות לאופניים, שרשרות לאופניים, חישוקי גב הגלגל

לאופניים, סמוכי המושב לאופניים, מתקנים לאופניים לשחרור
מהיר,ידיות ההגה לאופניים, צלעות המושב לאופניים, גלגלי
שרשרת לאופניים, סוגרים תחתיים לאופניים, צירים לאופניים,

מושבים לאופניים ומסבים; הנכללים כולם בסוג  12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Great Go Cycles Inc.

Address: No. 146, Chingnian Rd. , Tachia Chen, 
Taichung Hsein, Taiwan

Identification No.: 800257

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. 220737 מספר סימן

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 44930/06/2010



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, 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, שהם לחות לגוף,
קרם ותחליב לפנים ולגוף, תכשיר קילוף, תרחיץ לגוף, קרם
ותחליב להשחמה ושיזוף, קרם ותחליב להגנה מפני השמש;
מוצרים לטיפוח השיער, שהם שמפו, מרכך, רחיצה לשיער,

שטיפה לשיער, קרם ותחליב לשיער, תכשירים להברקה 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BIG PONY

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220742 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 45030/06/2010



Bags, handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, 
leather document briefcases, leather key cases, 
purses, trunks, suit cases, cosmetic bags, articles 
made from leather not included in other classes, 
sports bags included in this class, bags for athletic 
equipments, evening and shoulder bags for ladies, 
leather shopping bags, school bags, garment bags 
for travel, suit carriers for travel, shoe bags for travel, 
beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, 
Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight 
bags, carry-on bags, bags for mountain climbing 
satchels, opera bags, vanity cases (not fitted), hides, 
cases and boxes made of leather, bags made of 
leather for packaging, leather straps, umbrellas, 
leather leashes ; all included in class 18.

תיקים, תיקי-יד, תיקי טיולים, מזוודות, מזוודות מעור, מחזיקי
כרטיסי אשראי מעור, ארנקים, תיקי מסמכים מעור, תיקי
מפתחות מעור, תיקים, תיבות, מזוודות, תיקי קוסמטיקה,
פריטים מעור שאינם כלולים בסוגים אחרים, תיקי ספורט
הכלולים בסוג זה, תיקים לציוד אתלטי, תיקי ערב ותיקי צד

לנשים, תיקי עור לקניות, תיקי בית ספר, תיקי בגדים לטיולים,
תיקי נסיעה לנשיאת חליפות, תיקי נעליים לנסיעה, תיקי חוף,
תרמילי גב, תיקי חיתולים, תרמילים,  תיקי בוסטון, תיבות
לנסיעה, תיקים לציוד קמפינג, תיקי לילה, תיקים נישאים,

תיקים לטיפוס הרים, ילקוטים, תיקי אופריה, תיקי טואלט (לא
מותאמים), תיקי עור, קופסאות וארגזים העשויים מעור, תיקים
לאריזה העשויים מעור, רצועות עור, מטריות, רצועות כלבים

מעור; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tod's S.p.A.

Address: Via Filippo Della Valle1, Sant' Elpidio a Mare, 
Fermo, 63019, Italy

Identification No.: 800260

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. 220743 מספר סימן

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 45130/06/2010



Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, ווטרנריים וסניטריים; חומרים דיאטטיים
המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; 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

מולטיביונטה

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220750 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 45230/06/2010



Dietetic preparations or food supplements as far as 
included in class 30; all included in class 30.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון ככל שנכללים בסוג 30;
הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

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

מולטיביונטה

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220752 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 45330/06/2010



Dietetic preparations or food supplements as far as 
included in class 29; all included in class 29.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון  ככל שנכללים בסוג 29;
הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

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

מולטיביונטה

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220754 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 45430/06/2010



Creams, ointments, lotions, body oils; all included in 
class 3.

קרמים, משחות, תחליבים, שמני גוף; 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

פלקסגיל

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220769 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 45530/06/2010



Dietetic preparations or food supplements (not for 
medical use) on the basis of protein with addition of 
vitamins, minerals, probiotics, either apart or in 
combinations thereof, as far as included in class 29; 
all included in class 29.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון (לא לשימוש רפואי) על
בסיס חלבון בתוספת ויטמינים, מינרלים, פרוביוטיים, או בנפרד
או בצירופים שלהם, ככל שנכללים בסוג 29; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

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

פמביון

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220774 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 45630/06/2010



Dietetic preparations or food supplements (not for 
medical use) as far as included in class 29; all 
included in class 29.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון (לא לשימוש רפואי) ככל
שנכללים בסוג 29; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

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

פלקסגיל

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220775 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 45730/06/2010



Dietetic preparations or food supplements (not for 
medical use) on the basis of carbohydrates with 
addition of vitamins, minerals, salts, either apart or in 
combinations thereof, as far as included in class 30; 
all included in class 30.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון (לא לשימוש רפואי) על
בסיס פחמימות בתוספת ויטמינים, מינרלים, מלחים, או בנפרד
או בצירופים שלהם, ככל שנכללים בסוג 30; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

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

פמביון

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220777 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 45830/06/2010



Dietetic preparations or food supplements (not for 
medical use) as far as included in class 30; all 
included in class 30.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון (לא לשימוש רפואי) ככל
שנכללים בסוג 30; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

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

פלקסגיל

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220778 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 45930/06/2010



Dietetic preparations or food supplements (not for 
medical use) as far as included in class 30; all 
included in class 30.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון (לא לשימוש רפואי) ככל
שנכללים בסוג 30; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

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

פלקסאג'יל

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220779 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 46030/06/2010



Dietetic preparations or food supplements (not for 
medical use) as far as included in class 29; all 
included in class 29.

תכשירים דיאטטיים או תוספי מזון (לא לשימוש רפואי) ככל
שנכללים בסוג 29; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

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

פלקסאג'יל

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220780 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 46130/06/2010



Creams, ointments, lotions, body oils; all included in 
class 3.

קרמים, משחות, תחליבים, שמני גוף; 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

פלקסאג'יל

Application Date 17/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220783 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 46230/06/2010



Printed matter, books, series of fiction books,, 
guidance booklets, guidance booklets, cards, paper 
and aid material for workshop, stickers, posters, 
folders, penciles, pens, calendars; all included in 
class 16.

דברי דפוס, ספרים, סדרה של סיפורי סיפורת, ספרי הדרכה,
חוברות עבודה והדרכה, קלפים, דפים וחומרי עזר לעריכת

סדנאות, מדבקות, פוסטרים, פולדרים, עפרונות, עטים, לוחות
שנה; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Naomi R. Azar שם: נעמי ר. עזר

Address: 49 Rambam St., Ranana, Israel כתובת : רחוב רמב"ם 49, רעננה, ישראל

Identification No.: 51190247מספר זיהוי: 51190247

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

הקרמפמפולים
The Krampampuls'

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220786 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 46330/06/2010



Clothing, footwear, headgear; ballet and dance 
clothing; ballet and dance shoes; ballet and dance 
headgear; heels for shoes, including heels for ballet 
and dance shoes; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; ביגוד בלט וריקוד; כיסויי ראש
לבלט וריקוד; עקבים לנעליים, כולל עקבים לנעלי בלט וריקוד;

הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GRISHKO Ltd.

Address: Piatnitskaya st., 34, Bldg. 2, Moscow, 113095, 
Russian Federation

Identification No.: 70405

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. 220787 מספר סימן

Application Date 11/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 46430/06/2010



Dating services; included in Class 45. שירותי היכרויות; כלול בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IT'S JUST LUNCH INTERNATIONAL LLC

Address: 75-430 Gerald Ford Drive, Palm Desert, 
California, 92211, U.S.A.

Identification No.: 800265

LIMITED LIABILITY COMPANY NEVADA

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

IJL

Application Date 18/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220805 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 46530/06/2010



Force-based input devices, namely touch activated 
video screens and touch panels, that function to 
determine the location and magnitude of a force 
being applied to an input portion of the device by 
measuring the forces transmitted through the input 
portion to a mounting configuration or arrangement; 
computer touch activated video screens and 
computer touch screen panels; voice display video 
monitors equipped with touch screen panels; 
computer monitors equipped with touch screen 
panels; human input devices, namely touch panels, 
touch activated video screens; force-based input 
devices, namely touch activated video screens and 
touch panels, having a plate or screen with a 
transparent portion through which to view and 
manipulate a display via a force input; force-based 
input devices, namely touch activated video screens 
and touch panels which can be integrated into a 
supporting structure or object; pressure sensors for 
use in force-based input devices that measure and 
determine the magnitude and location of a force 
applied to the device by an object; all included in 
class 9.

התקני קלט מבוססי כוח, בייחוד מסכי וידאו המופעלים במגע
ולוחות מגע, הפועלים לקביעת המיקום וסדר הגודל של כוח
המופעל על קטע קלט של ההתקן על ידי מדידת הכוחות

המשודרים דרך קטע הקלט לתצורה או סידור מורכבים; מסכי
וידאו ממוחשבים המופעלים במגע ומסכי לוח מגע למחשב;
מוניטורי וידאו בתצוגת קול המצוידים בלוחות מסכי מגע;
מוניטורי מחשב המצוידים בלוחות מסכי מגע; התקני קלט

אנושי, בייחוד לוחות מגע, מסכי וידאו המופעלים במגע; התקני
קלט מבוססי כוח, בייחוד מסכי וידאו המופעלים במגע ולוחות
מגע, שיש להן לוח או מסך עם חלק שקוף דרכו להסתכל

ולתפעל תצוגה דרך קלט כוח; התקני קלט מבוססי כוח, בייחוד
מסכי וידאו המופעלים בכוח ולוחות מגע היכולים להשתלב
במבנה או בחפץ תומך; חישני לחץ לשימוש בהתקני קלט

מבוססי כוח המודדים וקובעים את סדר הגודל ואת המיקום של
כוח המיושם על ההתקן על ידי חפץ; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QSI Corporation

Address: Robinson Drive 801   #200, North Salt Lake, 
Utah 84054-2928, 84054-2928, U.S.A.

Identification No.: 800274

(Utah 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

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 04/12/2008, No. 77/626,764 ארה"ב , 04/12/2008 , מספר 77/626,764

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

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

VISSUMO

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220832 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 46630/06/2010



Technology consultation in the field of pressure 
sensors used to create force-based input devices 
that measure and determine the magnitude and 
location of a force applied to the device by an object; 
Scientific research in the field of pressure sensors 
used to create force-based input devices that 
measure and determine the magnitude and location 
of a force applied to the device by an object; all 
included in Class 42.

יעוץ טכנולוגי בתחום של חישני כוח המנוצלים ליצירת התקני
קלט מבוססי כוח המודדים וקובעים את סדר הגודל והמיקום
של כוח המופעל על ההתקן על ידי חפץ; מחקר מדעי בתחום
של חישני לחץ המנוצלים ליצירת התקני קלט מבוססי כוח

המודדים וקובעים את סדר הגודל והמיקום של כוח המופעל על
ההתקן על ידי חפץ. הכול כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QSI Corporation

Address: Robinson Drive 801   #200, North Salt Lake, 
Utah 84054-2928, 84054-2928, U.S.A.

Identification No.: 800274

(Utah 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

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 04/12/2008, No. 77/626,764 ארה"ב , 04/12/2008 , מספר 77/626,764

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

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

VISSUMO

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220834 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 46730/06/2010



Class: 12 סוג: 12

U.S.A. , 21/11/2008, No. 77620068 ארה"ב , 21/11/2008 , מספר 77620068

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

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

Bicycle parts and accessories, namely, water bottle 
cages, rims, derailleurs, shift levers, brakes, saddles, 
handle bars, handle bar stems, bottom brackets, 
sprockets, bicycle wheel bags specially adapted 
based upon shape for carrying bicycle wheels, crank 
arms, wheels, wheel hubs, quick release skewers 
and seat posts; all included in class 12.

חלקי ואביזרי אופניים, דהיינו, כלובי בקבוקי מים, מסגרות,
מעבירי הילוכים, מוטות הילוכים, בלמים, מושבים, כידונים,
מוטות כידונים, זיזים תחתונים, גלגלי שרשרת, תיקי גלגל

מותאמים במיוחד על בסיס צורה לנשיאת גלגלי אופניים, ידיות
ארכובה, גלגלים, מכסי גלגלים, משפדים לשליפה מהירה

ומוטות כיסא; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220840 מספר סימן

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 46830/06/2010



Owners

Name: Ellen Kast

Address: 5420 Airport Blvd, Tampa, FL, 33634, U.S.A.

Identification No.: 800276

Name: William B. Shook

Address: 5420 Airport Blvd, Tampa, FL, 33634, U.S.A.

Identification No.: 800275

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 תמוז תש"ע - 46930/06/2010



Vehicles, apparatus for  locomotion  by  land,  air  or  
water;  automobile  vehicles,  cycles, motorcycles,   
their  components,  namely  engines,  gearboxes,  
bodyworks, chassis,  steering systems, shock 
absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel 
rims,  hub  caps,  seats,  anti-theft warning 
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, 
rearview mirrors, steering wheels, protective 
moulding  rods,  windscreen  wipers,  torsion  bars,  
tank stoppers, bumper guards,  trailer  couplings,  
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, 
windows; all included in class 12.

כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, אוויר או מים; מכוניות,
אופניים, אופנועים, רכיביהם, דהיינו מנועים, תיבות הילוכים,
גופי מכוניות, שלדות, מערכות היגוי, בולמי זעזועים, תמסורות,
בלמים, גלגלים, חישוקי גלגלים, צלחות לגלגלים, מושבים,

התקני אזהרה בפני גניבה, צופרים, כיסויי מושב, משענות-ראש
למושבים, מראות אחוריות, הגאים,  מוטות עיצוב להגנה,
מגבים לשמשות, מוטות פיתול, מגופות מיכל, מגיני פגוש,

מצמדי גרירה,  מתלים למטען, מתלים לסקי, ספוילרים, גגוני
שמש, חלונות; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobiles PEUGEOT

Address: Paris, France

Identification No.: 2913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

508

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220842 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 47030/06/2010



Vehicles, apparatus for  locomotion  by  land,  air  or  
water;  automobile  vehicles,  cycles, motorcycles,   
their  components,  namely  engines,  gearboxes,  
bodyworks, chassis,  steering systems, shock 
absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel 
rims,  hub  caps,  seats,  anti-theft warning 
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, 
rearview mirrors, steering wheels, protective 
moulding  rods,  windscreen  wipers,  torsion  bars,  
tank stoppers, bumper guards,  trailer couplings,  
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, 
windows; all included in class 12.

כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, אוויר או מים; מכוניות,
אופניים, אופנועים, רכיביהם, דהיינו מנועים, תיבות הילוכים,
גופי מכוניות, שלדות, מערכות היגוי, בולמי זעזועים, תמסורות,
בלמים, גלגלים, חישוקי גלגלים, צלחות לגלגלים, מושבים,

התקני אזהרה בפני גניבה, צופרים, כיסויי מושב, משענות-ראש
למושבים, מראות אחוריות, הגאים,  מוטות עיצוב להגנה,
מגבים לשמשות, מוטות פיתול, מגופות מיכל, מגיני פגוש,

מצמדי גרירה,  מתלים למטען, מתלים לסקי, ספוילרים, גגוני
שמש, חלונות; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobiles PEUGEOT

Address: Paris, France

Identification No.: 2913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

408

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220843 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 47130/06/2010



Class: 25 סוג: 25

U.S.A. , 21/11/2008, No. 77620099 ארה"ב , 21/11/2008 , מספר 77620099

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

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

Clothing, namely, arm warmers; cyclists' jerseys; 
hats; jackets; pants; shirts; shorts; socks; sweat 
shirts; T-shirts; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, מחממי זרועות; אפודות לרוכבי אופניים; כובעים;
ג'קטים; מכנסיים; חולצות; מכנסיים קצרים; גרביים; חולצות

מיזע; חולצות T ; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220844 מספר סימן

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 47230/06/2010



Owners

Name: Ellen Kast

Address: 5420 Airport Blvd, Tampa, FL, 33634, U.S.A.

Identification No.: 800276

Name: William B. Shook

Address: 5420 Airport Blvd, Tampa, FL, 33634, U.S.A.

Identification No.: 800275

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 תמוז תש"ע - 47330/06/2010



Leather and imitation of leather, goods made of these 
materials [leather and imitation leather] that are not 
included in other classes, namely: trunks, travel bags 
and travelling sets ; toiletry (vanity) cases, boxes 
designed to carry toiletries such as vanity cases ; 
trunks, overnight cases, bags, briefcases and 
portfolios, suitcases, card cases, wallets and purses 
(not made of precious materials), backpacks, 
handbags, umbrellas, parasols and canes; whips and 
saddlery. Key cases (leather goods); portfolios; bags 
and briefcases; purses; suitcases; attach cases; 
school book bags; beach-bags; shopping bags; bags 
on wheels; garment carriers (for travel); duffel bags 
that are not specifically adapted to the items they are 
to carry; card case (wallet), purse. Boxes made of 
leather or imitation leather, travel toiletry cases. 
Leather or imitation leather lanyards; straps made of 
leather or imitation leather or leather board; animal 
collars made of leather or imitation leather; animal 
clothes; leashes; muzzle; animal hides. Leather 
goods made of leather or imitation leather (except 
cases adapted to the items they are designed to 
carry, gloves and belts); umbrellas, purses of 
precious materials; all included in class 18.

עור וחיקוי של עור, סחורות העשויות מהחומרים הללו (עור
וחיקוי עור) שאינם נכללים בסוגים אחרים, שהם: מטענים, תיקי

נסיעה ומערכות נסיעה; נרתיקי תמרוקים (תיקי איפור)
קופסאות המעוצבות לשאת תמרוקים כמו תיקי איפור; מטענים,
נרתיקי לילה, תיקים, תיקי מסמכים ותלקיטים, מזוודות, נרתיקי
כרטיסים, ארנקים ונרתיקים (שאינם עשויים מחומרים יקרים),
תרמילי גב, תיקי יד, מטריות, שמשיות וקנים; מטפחות וציוד
רכיבה על סוסים. נרתיקי מפתחות (סחורות מעור); תלקיטים;
תיקים ותיקי מסמכים; ארנקים; מזוודות; נרתיקים נצמדים;
תיקים לספרי בית ספר; תיקי חוף; תיקי קניות; תיקים על
גלגלים; תיקי לבוש (לנסיעה); ציוד מחנאות שאינו מותאם

במיוחד לפריטים שהוא מיועד לשאת; נרתיק לכרטיס (ארנק),
נרתיק. קופסאות העשויות מעור או חיקוי עור, נרתיקי תמרוקים
לטיול. מחזיקי מפתחות מעור וחיקוי של עור; רצועות עשויות
עור או חיקוי עור או לוח עור; קולרים לחיות עשויים מעור או
חיקוי עור; בגדי חיות; רצועות; מחסום; עורות בעלי חיים.
סחורות עור העשויות מעור או חיקוי עור (מלבד נרתיקים

המותאמים לחפצים שעוצבו לשאת אותם, כפפות וחגורות);
מטריות, ארנקים מחומרים יקרים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CACHE-CACHE

Address: 10 impasse du Grand Jardin, Zac de la 
Moinerie, 35400 Saint Malo, France

Identification No.: 800277

(Societe Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

CACHE CACHE

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220845 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 47430/06/2010



Clothings, shoes (except orthopaedic), headgear, 
bath caps, bathing-trunks, swimsuits, smocks, 
swimming costumes; bath-robes, bathing sandals, 
bathing shoes, headbands (clothing), berets, 
bonnets, boots, suspenders, collar protector, 
underpants, boxer shorts, hoods, caps, dressing 
gowns, sweaters, hats, jumper, socks, slippers, 
sports shoes, shirts, short-sleeved shirt, undershirts, 
belts (clothing), tights, underwear, boiler suits 
(combination – clothing), combination (clothing), slips 
(underwear), suits, ear muffs, underpants, biker 
shorts, scarves, eiderdowns (duvet quilts), 
espadrilles, furs, gabardine, waistcoat, raincoats, 
cardigans, baby linens (clothing), singlets, skirts, 
petticoats, underwear, jerseys, muffs, coats, mittens, 
trousers, slippers, overcoats, parkas, bath robes, 
pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, body suits, 
dressing gowns, sandals, underpants, 
undergarments, sweaters, pea jackets, jackets, 
sportswear, tank tops, crop tops, visors (hats), gloves 
(clothing). Clothing made of leather or imitation 
leather; all included in class 25.

הלבשה, נעלים (מלבד אורטופדיות), כיסויי ראש, כיסויי
אמבטיה, תאי אמבט, בגדי ים, חלוקים, חליפות שחיה; חלוקי
אמבט, סנדלי אמבט, נעלי אמבט, רצועות לראש (הלבשה),

ברטים, מצנפות, מגפיים, ביריות, מגני קולר, תחתונים, תחתוני
בוקסר, ברדסים, כיסויים, גלימות הלבשה, סוודרים, כובעים,
אפודה, גרביים, נעלי בית, נעלי ספורט, חולצות, חולצות
קצרות, גופיות, חגורות (הלבשה), טייץ, תחתונים, חליפות

חימום (הלבשה משולבת), שילוב (הלבשה), תחתונית (לבוש
תחתון), חליפות, כיסויי אוזניים, תחתונים, מכנסי רכיבה,

צעיפים, שמיכת פוך (מלאת נוצות), אספדריל, פרוות, גברדין,
וסט, אפודות, מעילי גשם, קרדיגן, פשתן לילדים (הלבשה),
גופיות, חצאיות, הלבשה תחתונה, ג'רסי, כיסויי פרווה לידיים,
מעילים, כפפות, מכנסיים, נעלי בית, מעילים עליונים, דובון,
חלוקי אמבט, אפודות, כותנות לילה, שמלות, חולצות-טי,
חליפות גוף, גלימות הלבשה, סנדלים, תחתונים, הלבשה
תחתונה, סוודרים, מקטורני מלחים, מקטורנים, הלבשה

ספורטיבית, חולצה ללא שרוולים, חולצות גזורות, מגן פנים
(כובעים), כפפות (הלבשה). הלבשה עשויה מעור או חיקוי עור;

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CACHE-CACHE

Address: 10 impasse du Grand Jardin, Zac de la 
Moinerie, 35400 Saint Malo, France

Identification No.: 800277

(Societe Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

CACHE CACHE

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220847 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 47530/06/2010



Cellular composition directed toward wound 
treatment; all included in class 5.

הרכב תאי המיועד לטיפול בפציעות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MacroCure, Ltd. שם: מקרוקיור בע"מ

Address: 9 Bareket Street, P.O.B. 7988, Petach Tikva, 
49131, Kiryat Matalon, Israel

כתובת : רחוב ברקת 9, קרית מטלון, ת.ד.7988, פתח תקוה,
49131, ישראל

Identification No.: 514083765מספר זיהוי: 514083765

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CUREXCELL

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220848 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 47630/06/2010



Automobiles; Cars; Trucks; Waggons; Sports cars; 
Motor homes; Motors for land vehicles; Camping 
cars; Electric vehicles; Ambulances; all included in 
class 12.

כלי רכב; מכוניות; משאיות; קרונות; מכוניות ספורט; קרונועים;
מנועים לרכבי שטח; מכוניות מחנאות; רכבים חשמליים;

אמבולנסים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Great Wall Motor Company Limited

Address: 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei, 
071000, People's Republic of China

Identification No.: 800279

(a Chinese Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

אם 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. 220849 מספר סימן

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 47730/06/2010



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Raffaele Caruso S.p.A.

Address: Via Croce Rossa, 2, Soragna (Parma), Italy

Identification No.: 800263

Raffaele Caruso S.p.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Trade Mark No. 220850 מספר סימן

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 47830/06/2010



Dietetic foods for medical use; all included in class 
05.

אוכל דיאטטי לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 05.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MASTERFARM, S.L.U.

Address: Pol. La Dehesa-La Redondela-Blanquers, 85 
BANYOLES, Girona, 17820, Spain

Identification No.: 800282

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220853 מספר סימן

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 47930/06/2010



Plastic products for exterior construction, interior 
decoration, for setting up exhibitions and for furniture 
construction, all being semi-finished goods; plastic 
plates, surface plates of plastic, plastic foils (not for 
packaging), all goods in particular with decorative 
surfaces and being semi-finished goods; all included 
in class 17.

מוצרי פלסטיק עבור בנייה חיצונית, עיצוב פנים, עבור הקמת
תערוכות ועבור בניית רהיטים, כולם מהווים מוצרים מוגמרים
למחצה; לוחות פלסטיק, לוחות משטח מפלסטיק, עטיפות
מפלסטיק (לא לאריזה), כל הסחורות במיוחד עם משטחים
מעוצבים ושהינם סחורות מוגמרות למחצה; הנכללים כולם

בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pfleiderer AG

Address: Ingolstaedter Str. 51, Neumarkt 92318, 
Germany

Identification No.: 800281

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

DUROPAL

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220854 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48030/06/2010



Class: 44 סוג: 44

Denmark , 23/03/2009, No. VA 2009 00882 VA 2009 00882 דנמרק , 23/03/2009 , מספר

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

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

Providing medical information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and cardiovascular related diseases and 
disorders; all included in class 44.

אספקת מידע רפואי על יעילותם של תכשירים רוקחיים לטיפול
בסכרת ובמחלות והפרעות קרדיו-וסקולאריות קשורות;

הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, DK-2880 , Denmark

Identification No.: 697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

LEADER

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220855 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48130/06/2010



Class: 16 סוג: 16

Denmark , 23/03/2009, No. VA 2009 00882 VA 2009 00882 דנמרק , 23/03/2009 , מספר

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

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

Publications related to medical studies and research 
regarding pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and cardiovascular related 
diseases and disorders; all included in class 16.

פרסומים הקשורים לעבודות ומחקר רפואי בנושא תכשירים
רוקחיים לטיפול בסכרת ובמחלות והפרעות קרדיו-וסקולאריות

קשורות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, DK-2880 , Denmark

Identification No.: 697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

LEADER

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220856 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48230/06/2010



Building materials (non-metallic), in particular 
sandwich panels of various materials, in particular of 
wood and plastic, and extension elements for exterior 
construction and interior decoration made from 
sandwich panels, in particular wall elements, facade 
elements, ceiling elements; all included in class 19.

חומרי בניין (לא מתכתיים), במיוחד לוחות סנדביץ' מחומרים
שונים, במיוחד מעץ ופלסטיק, ופרטי הארכה עבור בנייה

חיצונית ועיצוב פנים עשויים מלוחות סנדביץ', במיוחד פרטי
קיר, פרטי חזית בניין, פרטי תקרה; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pfleiderer AG

Address: Ingolstaedter Str. 51, Neumarkt 92318, 
Germany

Identification No.: 800281

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

DUROPAL

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220857 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48330/06/2010



Class: 42 סוג: 42

Denmark , 23/03/2009, No. VA 2009 00882 VA 2009 00882 דנמרק , 23/03/2009 , מספר

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

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

Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials and studies for pharmaceutical 
preparations related to the treatment of diabetes and 
cardiovascular related diseases and disorders and 
providing scientific information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and cardiovascular related diseases and 
disorders; all included in class 42.

מחקר רפואי ומדעי, דהיינו, ניהול ניסויים ועבודות קליניים
לתכשירים רוקחיים הקשורים לטיפול בסכרת ובמחלות

והפרעות קרדיו-וסקולאריות קשורות ואספקת מידע מדעי על
היעילות של תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת ובמחלות

והפרעות קרדיו-וסקולאריות קשורות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, DK-2880 , Denmark

Identification No.: 697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

LEADER

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220858 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48430/06/2010



Furniture parts, in particular for fitted furniture, in 
particular worktops, side parts, furniture fronts, 
furniture doors; all included in class 20.

חלקי ריהוט, במיוחד עבור ריהוט מותאם, במיוחד שולחנות
עבודה, חלקים צדדיים , ריהוט פרונט, דלתות ריהוט; הנכללים

כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pfleiderer AG

Address: Ingolstaedter Str. 51, Neumarkt 92318, 
Germany

Identification No.: 800281

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

DUROPAL

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220859 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48530/06/2010



Publications, printed matter, cookbooks, instructional 
materials; all included in class 16.

פרסומים, חומר מודפס, ספרי בישול, חומרי הדרכה; הנכללים
כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue  , New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MOMENTUM

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220860 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48630/06/2010



Group lectures and meetings for advice, consultation 
and counseling on weight loss; planning and 
supervision of weight reduction programs; all 
included in class 41.

הרצאות ופגישות קבוצתיות למידע, התייעצות וייעוץ על הורדה
במשקל; תכנון ופיקוח של תוכניות הורדה במשקל; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue  , New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

MOMENTUM

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220861 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48730/06/2010



Weight loss and weight maintenance services, 
dietary advice; all included in class 44.

שירותי הורדה במשקל ושמירת משקל, יעוץ תזונתי; הנכללים
כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.

Address: 11 Madison Avenue  , New York, New York, 
10010, U.S.A.

Identification No.: 2880

(Virginia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

MOMENTUM

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220862 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48830/06/2010



Class: 5 סוג: 5

U.S.A. , 08/12/2008, No. 77/628,296 ארה"ב , 08/12/2008 , מספר 77/628,296

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

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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tissue ischemia, burns, wounds, traumatic brain 
injury, lung disorders, sickle cell disease, and hair 
conditions, namely, dandruff; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול באִיסְּכֶמְיָה של רקמות, כוויות, פצעים,
פגיעת מוח טראומטית, הפרעות ריאה, מחלות בתאי סיקל,

ומצבי שער, דהיינו, קשקשים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oxygen Biotherapeutics, Inc

Address: 3189 Airway Avenue Bldg. C, Costa Mesa, CA  
92626, U.S.A.

Identification No.: 800284

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

OXYCYTE

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220863 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 48930/06/2010



Class: 1 סוג: 1

U.S.A. , 08/12/2008, No. 77/628,296 ארה"ב , 08/12/2008 , מספר 77/628,296

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

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

Chemical compounds used to manufacture 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
tissue ischemia, burns, wounds, traumatic brain 
injury, lung disorders, sickle cell disease, and hair 
conditions, namely, dandruff; chemical compounds 
used for oxygen transport in industrial processes; all 
included in class 1

תרכובת כימית המשמשת לייצור תכשירי רוקחות לטיפול
באִיסְּכֶמְיָה של רקמות, כוויות, פצעים, פגיעת מוח טראומטית,

הפרעות ריאה, מחלות בתאי סיקל, ומצבי שיער, דהיינו,
קשקשים; תרכובת כימית המשמשת להובלת חמצן בתהליכים

תעשייתיים; הנכללים כולם בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oxygen Biotherapeutics, Inc

Address: 3189 Airway Avenue Bldg. C, Costa Mesa, CA  
92626, U.S.A.

Identification No.: 800284

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

OXYCYTE

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220864 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 49030/06/2010



Polyvinyl alcohol resin in the form of powder, flakes, 
chips and pellets; unprocessed artificial and synthetic 
resins; unprocessed plastics; unprocessed 
elastomers; all included in class 1.

שרף פוליויניל אלכוהול בצורת אבקה, פתיתים, שבבים וכדורים;
שרפים מלאכותיים וסינתטיים בלתי מעובדים; פלסטיקים בלתי
מעובדים; אלסטומרים בלתי מעובדים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KURARAY CO., LTD.

Address: 1621, Sakazu  , Kurashiki City. Okayama 
Prefecture, Japan

Identification No.: 64084

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

KURARAY POVAL

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220865 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 49130/06/2010



Turbines for land vehicles; electric vehicles; motors 
for land vehicles; automobile bodies; vehicle wheels; 
upholstery for vehicles; vehicle chassis; gear boxes 
for land vehicles; vehicle wheel tires (tyres); 
transmission shafts for land vehicles; all included in 
class 12.

טורבינות לכלי רכב יבשתיים; כלי רכב חשמליים; מנועים לכלי
רכב יבשתיים; מרכבי כלי רכב; גלגלי כלי רכב; ריפוד לכלי רכב;
שילדת כלי רכב; תיבות הילוכים לכלי רכב יבשתיים; צמיגי

גלגלים לכלי רכב (צמיגים); מוטות תמסורת לכלי רכב יבשתיים;
הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hunan Changfeng Motor Co., Ltd

Address: Changsha Economic & Technical Development 
Zone, Changsha, Hunan, People's Republic of China

Identification No.: 800285

(a Chinese 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

Trade Mark No. 220872 מספר סימן

Application Date 25/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 49230/06/2010



Morphine-based preparations; all included in class 5. תכשירים המבוססים על מורפיום; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societa di 
Esercizio S.p.A.

Address: S.S. 67 - Localita Granatieri, Scandicci 
(Florence), Italy

Identification No.: 800286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

ORAMORPH

Application Date 25/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220873 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 49330/06/2010



Motor car testing service; included in class 42. שירות לבחינת כלי רכב ממונעים; הנכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YONA BEN DAVID שם: יונה בן דוד

Address: 52190, Israel כתובת : היסמין 4  , רמת-אפעל, 52190, ישראל

Identification No.: 13909מספר זיהוי: 13909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

קומפיוטסט
Computest

Application Date 25/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220878 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 49430/06/2010



Class: 7 סוג: 7

Germany , 08/12/2008, No. 302008076423.6 גרמניה , 08/12/2008 , מספר 302008076423.6

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

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

Engines, internal combustion engines (except for 
land vehicles) as drive units in aircraft and water 
vehicles, stationary installations such as power 
stations, emergency power generators, cogeneration 
plants; parts and spare parts for the aforementioned 
engines and internal combustion engines, included in 
Class 7.

מנועים, מנועי שריפה פנימית (למעט עבור כלי רכב יבשתיים)
כיחידות הנעה בכלי טייס וכלי שייט, מתקנים נייחים כגון תחנות
כוח, מחוללי כוח למצבי חירום, תחנות כוח משולבות; חלקים
וחלקי חילוף עבור המנועים ומנועי השריפה הפנימית הנ"ל,

הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 60251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

אם 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. 220917 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 49530/06/2010



Class: 37 סוג: 37

Germany , 08/12/2008, No. 302008076423.6 גרמניה , 08/12/2008 , מספר 302008076423.6

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

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

Repair, maintenance and care of and service work on 
trucks, semitrailer tractors, buses and engines and all 
parts of these vehicles, included in Class 37.

תיקון, תחזוקה וטיפול ועבודת שירות על משאיות, טרקטורי
גרור נתמך, אוטובוסים ומנועים וכל החלקים של כלי רכב אלה,

הנכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 60251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

אם 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. 220922 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 49630/06/2010



Translation Services; all included in class 41. שירותי תרגום; נכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: babylon ltd. שם: בבילון בע"מ

Address: Or Yehuda, Israel כתובת : רחוב התעשיה 10, אור יהודה, 60212, ישראל

Identification No.: 512512468מספר זיהוי: 512512468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים,
53454, ישראל

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

Babylon

Application Date 28/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220927 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 49730/06/2010



Additives to fodder for medical purposes, veterinary 
preparations; all included in class 5.

תוספים למספוא למטרות רפואיות, תכשירים וטרינריים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 2229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 220928 מספר סימן

Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 49830/06/2010



Class: 28 סוג: 28

Germany , 08/12/2008, No. 302008076423.6 גרמניה , 08/12/2008 , מספר 302008076423.6

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

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

Plastic toys, toy vehicles, reduced-size vehicles, sit-
on toy vehicles, miniature model vehicles, model 
cars, miniature models and model replicas of 
vehicles and machines, in particular trucks, 
semitrailer tractors, buses, included in Class 28.

צעצועי פלסטיק, כלי רכב שהם צעצועים, כלי רכב בגודל
מופחת, כלי רכב שניתן לשבת עליהם ושהם צעצועים, כלי רכב

דגמיים מיניאטוריים, מכוניות דגמיות, דגמים מיניאטוריים
והעתקים דגמיים של כלי רכב ומכונות, במיוחד משאיות,
טרקטורי גרור נתמך, אוטובוסים, הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 60251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

אם 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. 220930 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 49930/06/2010



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, 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

VATIMSA

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220932 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 50030/06/2010



Translation Services; all included in class 41. שירותי תרגום; נכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: babylon ltd. שם: בבילון בע"מ

Address: Or Yehuda, Israel כתובת : רחוב התעשיה 10, אור יהודה, 60212, ישראל

Identification No.: 512512468מספר זיהוי: 512512468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים,
53454, ישראל

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. 220933 מספר סימן

Application Date 28/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 50130/06/2010



Solar cells, solar batteries and solar panels; all 
included in class 9.

תאים סולאריים, בטריות סולאריות ופנלים סולאריים; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eveready Battery Company, Inc.

Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.

Identification No.: 71

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ENERGIZER

Application Date 28/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220934 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 50230/06/2010



Trade Mark No. 220935 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 50330/06/2010



Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח תמוז תש"ע - 50430/06/2010



Surgical implants comprising artificial material, 
namely, tissue regeneration matrices; artificial skin; 
dermal regeneration matrices; dura mater repair 
matrices; neuronal regeneration matrices; bone 
regeneration matrices; wound dressings; 
bioresorbable implants; bone graft substitute; bone 
void filler; implantable medical devices to regenerate, 
repair or treat dermal tissue, nerve, bone, tendon or 
dura mater; hemostats; collagen matrices for 
regenerating tissue, protecting tissue or preventing 
adhesion; polymer orthopedic implants; implantable 
or graftable medical devices comprising collagen 
and/or ceramic; surgical implants comprising artificial 
material and associated surgical instrument sets; 
orthopedic implants composed of artificial material 
and surgical instruments therefor; resorbable 
orthopedic implants; medical devices, namely 
orthopedic prostheses; synthetic orthopedic implants; 
orthopedic joint implants; medical devices, namely 
screws, plates and pins for orthopedic and spinal 
applications, and instrumentation therefor; medical 
and surgical apparatus and instruments, namely, 
orthopedic fixation device used in implant surgery; 
bone cement delivery devices; spinal implants 
composed of artificial material; surgical implants for 
spinal applications; hydrocephalus valves; shunts; 
catheters; medical drainage devices; external 
cerebrospinal fluid drainage devices; cranial access 
devices and instruments; cranial closure devices; 
patient parameter sensors and monitors; medical 
apparatus for measuring, determining, displaying 
and/or archiving the oxygen level, fluid pressure, 
temperature and/or the blood flow in the living human 
body; ultrasound surgical instruments; medical 
apparatus, namely, a localizing ring for stereotactic 
procedures to pinpoint the location of tumors or 
abscesses in the brain for biopsy, removal, and/or 
radiation therapy; radio-surgical treatment planning 
apparatus, namely, computers and software for 
planning radio surgery, collimators, film holders, and 
patient attachment devices, namely, head rings, 
phantom bases, and localizers; ultrasonic surgical 
aspirator; stereotaxic head ring, localizer ring, arc 
and phantom base for use in neurosurgery; epilepsy 
electrodes; cortical stimulator; bipolar forceps; cranial 
stabilization devices, namely, neurosurgical operating 
table attachments and adaptors for brain surgeries, 
headrests, skull clamps, skull pins, brain retraction 
devices, and protective covers for the devices; 
surgical illumination devices, namely surgical 
headlights and light sources; video camera for 
surgeries; xenon and halogen headlights and light 
sources; surgical loupes; fiber optic surgical headlight 
systems; accessories for the aforementioned goods, 
namely, cables, stands, clips, headbands and cases; 
surgical apparatus and instruments for use in general 
surgery, neurosurgery, orthopedic surgery, spinal 
surgery, microsurgery, thoracic surgery, 
cardiovascular surgery, dermatological surgery, oral 
surgery, podiatric surgery, obstetrical and 
gynecological surgery, plastic surgery, 
gastrointestinal surgery, reconstructive surgery, 
endoscopic surgery, ophthalmic surgery, ear and 
nasal surgery, throat and laryngeal surgery, and 
rectal and genitor-urinary surgery; medical apparatus

שתלים ניתוחיים המכילים חומר מלאכותי, בייחוד מצע
התחדשות רקמה; עור מלאכותי; מצע התחדשות עורי;  מצע

תיקון קרום דורה; מצע התחדשות בתא העצב; מצע התחדשות
;(bioresorbable) עצם; תחבושות פצע; שתלים ביו-נספגים
תחליף שתל עצם; ממלא חלל עצם; מתקנים רפואיים הניתנים
להשתלה לחידוש, תיקון וטיפול ברקמת עור, עצב, עצם, גיד או
קרום הדורה; עוצרי דימום; מצע קולגן עבור התחדשות רקמה,
הגנה על רקמה או מניעת צמיחה חריגה בו-זמנית של רקמות
שונות בגוף; שתלי פולימר אורטופדיים; מתקנים רפואיים
הניתנים להשתלה המכילים קולגן ו/או קרמיקה; שתלים

ניתוחיים המכילים חומרים מלאכותיים ומערכות כלים ניתוחיות
קשורות; שתלים אורטופדיים המורכבים מחומרים מלאכותיים
וכלים ניתוחיים עבור זה; שתלים אורטופדיים נספגים; מתקנים
רפואים, בייחוד, תותבים אורטופדיים; שתלים אורטופדיים
סינתטיים; שתלי מפרקים אורטופדיים; מתקנים רפואיים,
בייחוד ברגים, לוחות, ופינים עבור יישומים אורטופדיים

ושידרתיים, ומכשור עבור זה; מתקן וכלים רפואיים וניתוחיים,
בייחוד, מתקן קיבוע אורטופדי המשומש בניתוח השתלה;

מתקני שחרור מילוי עצם; שתלים שידרתיים המורכבים מחומר
מלאכותי; שתלים ניתוחיים עבור יישומים שידרתיים; שסתומי
הידרוצפאלוס; דלפים; קתטר;  מתקני ניקוז רפואיים; מתקני
ניקוז נוזלי המוח וחוט השדרה חיצוניים; מתקנים וכלים לגישה
גולגולתית; מתקני סגירת גולגולת; חישני ומשגוחי פרמטרים

של חולה; מתקן רפואי עבור מדידה, קביעה, הצגה ו/או ושמירה
של רמות חמצן, לחץ דם טמפרטורה ו/או זרימת דף בגוף אדם
חי; כלי אולטרסאונד ניתוחיים; מתקנים רפואיים, בייחוד, טבעת

איתור עבור הליכים סטריאוטקטיים עבור תיאור מדויק של
מיקום גידולים או אבצס במוח עבור ביופסיה הסרה, ו/או טיפול
בקרינה; מתקן תכנון טיפול רדיו-ניתוחי, בייחוד, מחשבים
ותוכנה עבור תכנון ניתוח רדיו, קולימטורים, מחזיקי סרט,
ומתקני חיבור חולה, בייחוד טבעות ראש, בסיס פנטום;

ומאתרים; התקן ניתוחי על-קולי ליניקת נוזלים/שאיבת אוויר;
טבעת ראש סטריאוטקסית, טבעת איתור, בסיס קשת ופנטום
לשימוש בנוירוכירורגיה; אלקטרודות אפילפסיה; ממריץ חיצוני;
מלקחיים דו קוטביים; מתקן ייצוב גולגולתי, בייחוד, מתאמי

וחיבורי שולחן ניתוחים ניורו-כירוגיים עבור ניתוחי מוח, משענות
ראש, מלחצי גולגולת, פיני גולגולת, מתקני משיכת מוח אחורה,

וכיסויים מגנים עבור המכשירים; מתקני תאורה ניתוחיים,
בייחוד, פנסי ראש ומקורות אור ניתוחיים; מצלמת וידאו

לניתוחים; פנסי ראש ומקורות אור קסנון והלוגן; זכוכיות מגדלת
ניתוחיות; מערכות פנסי ראש ניתוחיים מסיב אופטי; אביזרים
עבור הטובין האמורים, בייחוד, כבלים, דוכנים, מהדקים, סרטי
מצח ואריזות; מתקנים וכלים ניתוחיים לשימוש בכירורגיה
כללית, נוירו-כירורגיה, כירורגיה אורטופדית, כירורגיה

שידרתית, מיקרו-כירורגיה, כירורגית בית החזה, כירורגיה
קרדיו-וסקולרית, כירורגיה של העור, כירורגיה אוראלית,
כירורגיה פודיאטרי, כירורגית גינקולוגיה ולידה, כירורגיה

פלאסטית, כירורגיה של הקיבה והמעיים, כירורגיה משחזרת,
כירורגיה אנדוסקופית, כירורגיה של העיניים, כירורגית עין ואף,
כירורגית צוואר וגרון, וכירורגיה של פי-הטבעת ומחולל-שתן;
מכשירים רפואיים וכלים, בייחוד, ריאקטורים, מלחציים,

מלקחיים, מספריים, מחטים, מחזיקי מחטים, מגרדים, מחטי
ביופסיה, מכשירי בדיקה, סכינים, מלקחיים, מלחציים, צינורות
יניקה, מבתרים, מעליות, מקדחים, מקדחות, מסורים, ווים,

כפות-מריחה, אנדוסקופים, כלי תפירה, נקזים, טבעות פתיחת
בטן, מכשירי בדיקה ומרחיבים, אזמלי ומפסלי עצם, אזמל

עצמות, אזמל עור, פטישי עץ, ואביזרי קרצוף ניתוחיים, מגשי
ומכלי עיקור; כלי ביופסיה;  מכשירי החזרה אחורה רפואיים;
כלים רפואיים המוחזקים ביד המופעלים ללא חשמל; כלים
רפואיים לשימוש כירורגי ודנטלי; מגשי ניהול כאב ומחטים;
וחלקים ואביזרים עבור כל הטובין האמורים; הכל כלול בסוג

.10
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Owners

Name: Integra LifeSciences Corporation

Address: 311 Enterprise Drive, Plainsboro, New Jersey 
08536, U.S.A.

Identification No.: 800293

(Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

and instruments, namely, retractors, clamps, forceps, 
scissors, needles, needle holders, curettes, biopsy 
needles, probes, knives, rongeurs, kerrisions, suction 
tubes, dissectors, elevators, burrs, drills, saws, 
hooks, spatulas, endoscopes, suture instruments, 
trocars, laparotomy rings, probes, and dilators, bone 
chisels and gouges, osteotomes, dermatomes, 
mallets, and raspatories; sterilization trays and 
containers; biopsy instruments; medical retractors; 
hand-held non-power operated medical instruments; 
medical instruments for surgical and dental use; pain 
management trays and needles; and parts and 
accessories for all the aforementioned goods; all 
included in Class 10.

שתלים ניתוחיים המכילים חומר מלאכותי, בייחוד מצע
התחדשות רקמה; עור מלאכותי; מצע התחדשות עורי;  מצע

תיקון קרום דורה; מצע התחדשות בתא העצב; מצע התחדשות
;(bioresorbable) עצם; תחבושות פצע; שתלים ביו-נספגים
תחליף שתל עצם; ממלא חלל עצם; מתקנים רפואיים הניתנים
להשתלה לחידוש, תיקון וטיפול ברקמת עור, עצב, עצם, גיד או
קרום הדורה; עוצרי דימום; מצע קולגן עבור התחדשות רקמה,
הגנה על רקמה או מניעת צמיחה חריגה בו-זמנית של רקמות
שונות בגוף; שתלי פולימר אורטופדיים; מתקנים רפואיים
הניתנים להשתלה המכילים קולגן ו/או קרמיקה; שתלים

ניתוחיים המכילים חומרים מלאכותיים ומערכות כלים ניתוחיות
קשורות; שתלים אורטופדיים המורכבים מחומרים מלאכותיים
וכלים ניתוחיים עבור זה; שתלים אורטופדיים נספגים; מתקנים
רפואים, בייחוד, תותבים אורטופדיים; שתלים אורטופדיים

י"ח תמוז תש"ע - 50630/06/2010



Class: 12 סוג: 12

Germany , 08/12/2008, No. 302008076423.6 גרמניה , 08/12/2008 , מספר 302008076423.6

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

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

Automobiles; commercial vehicles; trucks, semitrailer 
tractors, buses; chassis for commercial vehicles, 
trucks and buses; truck chassis with the most varied 
bodies and attachments for commercial vehicles for 
different types of use including public-utility vehicles, 
fire engines, disaster response vehicles, special-
purpose vehicles, police vehicles, military vehicles, 
camping cars; bus chassis with different bodies and 
attachments for buses for different types of use as 
service buses, inter-urban buses, coaches, school 
buses, special-purpose buses; engines and internal 
combustion engines for land vehicles, including 
railway rolling stock, surface and underground mining 
vehicles; parts and spare parts for the 
aforementioned vehicles, chassis, engines and 
internal combustion engines, included in Class 12.

כלי רכב; כלי רכב מסחריים; משאיות, טרקטורי גרור נתמך,
אוטובוסים; שלדות עבור כלי רכב מסחריים, משאיות

ואוטובוסים; שלדות משאיות עם גופים ומחוברים מגוונים ביותר
לכלי רכב מסחריים לסוגים שונים של שימוש הכוללים כלי רכב
לשירותים ציבוריים, כבאיות, כלי רכב לתגובה לאסונות, כלי
רכב למטרות מיוחדות, כלי רכב משטרתיים, כלי רכב צבאיים,
מכוניות מחנאות; שלדות אוטובוס עם גופים ומחוברים שונים
עבור אוטובוסים לסוגים שונים של שימוש כאוטובוסי שירות,
אוטובוסים בין-עירוניים, אוטובוסים לטיולים, אוטובוסי בית
ספר, אוטובוסים למטרות מיוחדות; מנועים ומנועי שריפה

פנימית עבור כלי רכב יבשתיים, הכוללים צי רכבות, כלי רכב
לכרייה על פני השטח ותת-קרקעית; חלקים וחלקי חילוף עבור
כלי הרכב, השלדות, המנועים ומנועי השריפה הפנימית הנ"ל,

הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 60251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

אם 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. 220936 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 50730/06/2010



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 אלכוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

Address: Louisville, Kentucky, U.S.A.

Identification No.: 4681

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

KFC KRUSHERS

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220940 מספר סימן
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Class: 39 סוג: 39

Germany , 08/12/2008, No. 302008076423.6 גרמניה , 08/12/2008 , מספר 302008076423.6

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

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

Packaging and storage of goods, transport of goods 
by means of trucks; transport of persons by means of 
buses; organisation and execution of bus and coach 
tours, included in Class 39.

אריזה ואחסון של סחורות, הובלת סחורות ע"י משאיות; הובלת
בני אדם ע"י אוטובוסים; ארגון והפעלה של טיולי אוטובוסים

ואוטובוסי תיור, הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 60251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

אם 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. 220942 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה
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Providing search engines for the internet ; all 
included in class 42

אספקת שירותי מנועי חיפוש באינטרנט ; הנכללים כולם בסוג
42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hailoo Search Inc.

Address: 162 Gnarled Hollow Road, East Setauket, New 
York, 11733, U.S.A.

Identification No.: 800288

New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann, Adv.

Address: 5 Droyanov Street, Clal House, 10th Floor, Tel 
Aviv, 63143, Israel

שם: דניאל פריימן, עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5, בית כלל - קומה 10, תל אביב-יפו,
63143, 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. 220944 מספר סימן

Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 51030/06/2010



Class: 16 סוג: 16

Germany , 08/12/2008, No. 302008076423.6 גרמניה , 08/12/2008 , מספר 302008076423.6

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

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

Printed matter; brochures, prospectuses, pamphlets, 
catalogues, periodicals, magazines, printed 
documents, datasheets, operating instructions, 
operator's manuals, maintenance and repair 
instructions, calendars, photographs, pictures, 
posters, postcards, stickers, labels (no fabric labels), 
business cards, notepads; paper, cardboard, card 
and goods made from these materials insofar as 
included in Class 16; plastic materials for packaging, 
included in Class 16.

דברי דפוס; עלונים, פרוספקטים, פמפלטים, קטלוגים, כתבי
עת, חוברות, מסמכים מודפסים, דפי נתונים, הוראות הפעלה,
ספרי הדרכה למפעיל, הוראות תחזוקה ותיקון, לוחות שנה,
תצלומים, תמונות, פוסטרים, גלויות, מדבקות, תוויות (לא

תוויות עשויות מבד), כרטיסי עסקים, פנקסים; נייר, קרטון, קלף
ומוצרים עשויים מחומרים אלה ככל  שהם כלולים בסוג 16;

חומרים פלסטיים לאריזה, הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 60251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

אם 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. 220949 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 51130/06/2010



Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based 
beverages; coffee and coffee beverages containing 
milk, milk powder, coffee substitutes, cocoa, 
chocolate, cereals, fruits, sugar, herbs or spices or a 
combination of these products; coffee-extracts, 
instant coffee, coffee substitutes; tea, tea-based 
beverages, leaf tea, herbal tea, tea-extracts, instant 
tea, tea substitutes; tea infusions, infusions; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate and chocolate 
extracts in powder, granulated or liquid form; sugar; 
herbs for the preparation (making) of beverages; 
mixtures of herbs for the preparation (making) of 
beverages; mixtures mainly consisting of herbs with 
the addition of dried fruits for the preparation 
(making) of beverages; decoctions of herbs, not for 
medical use; all included in class 30.

קפה, גם קפה באריזת פילטר, משקאות על בסיס קפה; קפה
ומשקאות קפה המכילים חלב, אבקת חלב, תחליפי קפה, קקאו,
שוקולד, דגנים, פירות, סוכר, עשבי תבלין או תבלינים או שילוב
של מוצרים אלה; תמציות קפה, קפה אינסטנט, תחליפי קפה;
תה, משקאות על בסיס תה, תה עלים, תה צמחים, תמציות
תה, תה אינסטנט, תחליפי תה; חליטות תה, חליטות; קקאו,
משקאות על בסיס קקאו; שוקולד ותמציות שוקולד בצורת
אבקה, גרגרים או נוזל; סוכר; עשבי תבלין להכנת (עשיית)
משקאות; תערובות עשבי תבלין להכנת (עשיית) משקאות;
תערובות המורכבות בעיקר מעשבי תבלין בתוספת פירות
מיובשים להכנת (עשיית) משקאות; תמציות עשבי תבלין

המתקבלות מהרתחה, לא לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג
.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sara Lee/DE N.V.

Address: Utrecht, Netherlands

Identification No.: 1663

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 220950 מספר סימן

Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 51230/06/2010



Class: 35 סוג: 35

Germany , 08/12/2008, No. 302008076423.6 גרמניה , 08/12/2008 , מספר 302008076423.6

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

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

Advertising of any kind using all available media such 
as TV, radio, the press, internet and media such as 
promotional films, stationary and mobile advertising 
media, posters, pictures, brochures, prospectuses, 
calendars, pamphlets, magazines, catalogues, 
datasheets for products such as engines, trucks, 
buses and equipment, components, parts and spare 
parts thereof; advetising for services which are 
rendered in connection with the sale distribution, 
trading and the maintenance, repair, care, use and 
deployment and operational logistics of products 
such as engines, trucks, buses and truck and bus 
chassis, included in Class 35.

פרסום מכל סוג בשימוש כל האמצעים הזמינים כגון טלוויזיה,
רדיו, העיתונות, אינטרנט ואמצעים כגון סרטי קידום, אמצעי

פרסום נייחים וניידים, פוסטרים, תמונות, עלונים, פרוספקטים,
לוחות שנה, פמפלטים, חוברות, קטלוגים, דפי נתונים למוצרים
כגון מנועים, משאיות, אוטובוסים וציוד, רכיבים, חלקים וחלקי
חילוף עבורם; פרסום עבור שירותים שניתנים לגבי מכירה,
הפצה, מסחר, ותחזוקה, תיקון, טיפול, שימוש ופריסה
ולוגיסטיקה מבצעית של מוצרים כגון מנועים, משאיות,

אוטובוסים ושלדות משאיות ואוטובוסים, הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 60251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

אם 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. 220951 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 51330/06/2010



Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; all included in Class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח ; הנכללים כולם בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

Address: Louisville, Kentucky, U.S.A.

Identification No.: 4681

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

KFC KRUSHERS

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220952 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 51430/06/2010



Tissue regeneration matrices for regenerating skin, 
bone, nerve or dura mater; bone implants comprising 
allograft material; artificial skin; wound dressings; 
implantable or graftable medical devices comprising 
material derived from living tissue for use in the 
treatment of the nervous system, skin, bone or 
tendon; bone graft substitute; pharmaceutical 
preparation comprising collagen; medical implants for 
orthopedic, spinal or dental applications; all included 
in Class 5.

מצע התחדשות רקמה עבור חידוש עור, עצם, עצב או קרום
דורה; שתלי עצם המכילים חומר אלוגרפט; עור מלאכותי;

תחבושות פצע; שתלים או מתקנים רפואיים הניתנים להשתלה
המכילים חומר שמוצאו רקמה חיה לשימוש בטיפול במערכת

העצבים, עור, עצם או גיד; תחליף שתל עצם; תכשירים
רפואיים המכילים קולגן; שתלים רפואיים עבור יישומים

אורטופדים, עמוד שידרתים או דנטליים; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Integra LifeSciences Corporation

Address: 311 Enterprise Drive, Plainsboro, New Jersey 
08536, U.S.A.

Identification No.: 800293

(Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Trade Mark No. 220957 מספר סימן

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 51530/06/2010



Automatons for the preparation and distribution of hot 
and cold beverages; coffee and tea vending 
machines; all included in class 9.

אוטומאטים להכנה והפצה של משקאות חמים וקרים; מכונות
מכירה אוטומטיות לקפה ותה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sara Lee/DE N.V.

Address: Utrecht, Netherlands

Identification No.: 1663

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 220963 מספר סימן

Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 51630/06/2010



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: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

Address: Louisville, Kentucky, U.S.A.

Identification No.: 4681

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

KFC KRUSHERS

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220968 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 51730/06/2010



Jewellery and watches; all included in Class 14. תכשיטים ושעונים ; הכל כלול בסוג  14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fatollah Ephraim Hematian and Anita Malka 
Hematian

Address: 11 Locust Cove Lane, Kings Point, NY 11024, 
11024, U.S.A.

Identification No.: 800287

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

EFFY

Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220969 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 51830/06/2010



Software program that enables language translation 
of one or more words (such as an expression or a 
text) appearing on a screen into a language desired 
by a user, as well as retrieving diverse types of data 
related to such word, such as its definition in an 
encyclopedia, or its definition in a specific 
professional dictionary, all included in class 9.

תוכנה המאפשרת תרגום של מילים, אחת  או יותר (כמו ביטוי
או קטע טקסט) המופיעות על מסך, לשפה על פי בחירת

המשתמש, כמו גם אחזור מגוון פריטי מידע הקשורים לאותה
מילה, כגון הגדרתה באנציקלופדיה, או במילון מונחים

מקצועיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: babylon ltd. שם: בבילון בע"מ

Address: Or Yehuda, Israel כתובת : רחוב התעשיה 10, אור יהודה, 60212, ישראל

Identification No.: 512512468מספר זיהוי: 512512468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים,
53454, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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. 220970 מספר סימן

Application Date 28/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 51930/06/2010



Protein for animal consumption, animal foodstuffs; all 
included in class 31.

חלבון לצריכת בעלי חיים, מצרכי מזון לבעלי חיים; הנכללים
כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 2229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 220971 מספר סימן

Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 52030/06/2010



Translation Services; all included in class 
41.Translation Services; all included in class 41.

שירותי תרגום; נכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: babylon ltd. שם: בבילון בע"מ

Address: Or Yehuda, Israel כתובת : רחוב התעשיה 10, אור יהודה, 60212, ישראל

Identification No.: 512512468מספר זיהוי: 512512468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים,
53454, ישראל

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

בבילון

Application Date 28/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220972 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 52130/06/2010



Telecommunication equipment; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; instruments for data communication and 
telecommunication; devices for transporting and 
aggregating voice communications across multiple 
network infrastructures and communications 
protocols; telephone apparatus; telephone receivers; 
telephone transmitters; headsets for telephones, 
loudspeakers for telephones, ear pieces for 
telephones, microphones for telecommunications 
apparatus, and parts and accessories for the 
foregoing goods; computer software, computer 
peripherals; all included in class 9

ציוד טלקומוניקציה; התקנים להקלטה, להעברה או יצירה
מחדש של קול או תמונות; מכשירים עבור תקשורת נתונים

וטלקומוניקציה; התקנים עבור העברה ואגירת תקשורות קוליות
מעבר לתשתיות רשתיות מרובות ופרוטוקולי תקשורת מרובים;

התקני טלפון; מקלטי טלפון; משדרי טלפון;אוזניות עבור
טלפונים, רמקולים עבור טלפונים, אפרכסות עבור טלפונים,
מיקרופונים עבור התקני תקשורת, וכן חלקים ואביזרים עבור

הסחורות הנ"ל; תוכנות מחשב, ציוד היקפי למחשבים ;
הנכללים כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BLUEANT WIRELESS PTY LTD

Address: 245 ST KILDA ROAD, ST KILDA, 3182, 
VICTORIA, Australia

Identification No.: 800297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5 , תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10
, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220975 מספר סימן

Application Date 30/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 52230/06/2010



Services in the field of telecommunications; providing 
information and support in relation to cellular 
telephone communication, wireless 
telecommunication, communication by computer 
terminals, computer aided transmission of sound, 
messages and images, and telecommunication via 
the Internet ; all included in class 38

שירותים בתחום הטלקומוניקציה; אספקת מידע ותמיכה בנוגע
לתקשורת טלפונית סלולארית, תקשורת אלחוטית, תקשורת
באמצעות מסופי המחשב, העברה בסיוע מחשב של קול,
הודעות ותמונות, וטלקומוניקציה דרך האינטרנט ; הנכללים

כולם בסוג 38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BLUEANT WIRELESS PTY LTD

Address: 245 ST KILDA ROAD, ST KILDA, 3182, 
VICTORIA, Australia

Identification No.: 800297

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 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. 220976 מספר סימן

Application Date 30/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 52330/06/2010



Class: 3 סוג: 3

European Community Trade Mark , 01/12/2008, No. 
007430333

איחוד האירופי לסימני מסחר , 01/12/2008 , מספר
007430333

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תכשירים לטיפוח העור
והיופי, תחליבי שיער,  משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mulhens  GmbH & Co. KG

Address: Koln, Germany

Identification No.: 68625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DESIRE ME

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220983 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 52430/06/2010



Pharmaceutical preparations, namely antibacterials; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו נוגדי חיידקים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MACLIVAN

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220989 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 52530/06/2010



Class: 12 סוג: 12

Switzerland , 12/12/2008, No. 65128/2008 שוויץ , 12/12/2008 , מספר 65128/2008

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)

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);
אביזרי רכב דהיינו מגני שמש, צמיגים פניאומטיים, כיסויים

לצמיגים פניאומטיים; מתלי מטען, מתלי סקי, חישוקים  וצלחות
גלגל; כיסויי מושב, כיסויי רכב, עגלות תינוק, עגלות טיול,
מושבי בטיחות לתינוקות או ילדים (לכלי רכב); מנועים לכלי
רכב יבשתיים; מגני רדיאטור; מגני פנסים קדמיים; גלגלי הגה
לכלי רכב; רכבי ספורט מסחריים; טריילרים; הנכללים כולם

בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220990 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 52630/06/2010



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 תמוז תש"ע - 52730/06/2010



Class: 36 סוג: 36

Switzerland , 12/12/2008, No. 65128/2008 שוויץ , 12/12/2008 , מספר 65128/2008

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)

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

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. 220991 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 52830/06/2010



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 תמוז תש"ע - 52930/06/2010



Trade Mark No. 220992 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 53030/06/2010



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

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; מגזינים; עיתונים;
ספרים וכתבי עת, 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; סרווייטות נייר; שקיות נייר; כרטיסי הזמנות; כרטיסי
ברכה; נייר עטיפה למתנות; תחתיות ומחצלות 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; שרוולי מסמכים; נייר טישו; ספרי תרגול; נייר
לרישום הודעות; נייר כתיבה; נייר כריכה; פחים לנייר משומש;
תיקיות; נייר לעטיפת ספרים; נייר זוהר; נייר הדבקה לתזכורות;
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; יומני תכנון זמן;
ארגוניות אישיות מנייר; מפות דרכים; כרטיסים, כרטיסי כניסה,
כרטיסי לוטו; כרטיסי גירוד; שיקים; ספרי קומיקס; לוחות שנה;
גלויות; שלטי פרסום, כרזות וציוד הנכללים בסוג זה; תעתיקים

(מדבקות לזכוכית); 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; נרתיקים לכרטיסי ביקור; אוחזי ספרים; מחזיקים

לספרים; בולים (פלומבות); בולי דואר; כרטיסי אשראי, כרטיסי
טלפון, 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

י"ח תמוז תש"ע - 53130/06/2010



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 תמוז תש"ע - 53230/06/2010



Class: 25 סוג: 25

Switzerland , 12/12/2008, No. 65128/2008 שוויץ , 12/12/2008 , מספר 65128/2008

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)

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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. 220994 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 53330/06/2010



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 תמוז תש"ע - 53430/06/2010



Class: 32 סוג: 32

Switzerland , 12/12/2008, No. 65128/2008 שוויץ , 12/12/2008 , מספר 65128/2008

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)

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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. 220995 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 53530/06/2010



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 תמוז תש"ע - 53630/06/2010



Class: 43 סוג: 43

Switzerland , 12/12/2008, No. 65128/2008 שוויץ , 12/12/2008 , מספר 65128/2008

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)

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, דהיינו אספקת מזון ומשקאות באירועי ספורט או בידור;
הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 220997 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 53730/06/2010



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 תמוז תש"ע - 53830/06/2010



Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices, mouthwashes and other oral and bucal 
preparations; all included in class 3.

פרפומריה, שמנים אתריים, תמרוקים, תרחיצי שיער; תכשירים
לניקוי שיניים, מי פה ותכשירים אוראליים ובוקליים אחרים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lacer, S.A.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 45308

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GINGILACER

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220998 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 53930/06/2010



Class: 28 סוג: 28

Switzerland , 12/12/2008, No. 65128/2008 שוויץ , 12/12/2008 , מספר 65128/2008

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)

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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. 220999 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 54030/06/2010



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 תמוז תש"ע - 54130/06/2010



Class: 5 סוג: 5

Germany , 01/12/2008, No. 30 2008 075 631 גרמניה , 01/12/2008 , מספר 631 075 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)

Diagnostic products and reagents for medical and 
diagnostic purposes for use in the fields of 
immunodiagnostics and immunohistochemistry; all 
included in class 5.

מוצרים ומגיבים דיאגנוסטיים למטרות רפואיות ודיאגנוסטיות
לשימוש בתחומים של אימונודיאגנוסטיקה ואימונוהיסטוכימיה;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: 116 Sandhofer Strasse, Mannheim, D-68305 , 
Germany

Identification No.: 44573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CONFIRM

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221001 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 54230/06/2010



Class: 1 סוג: 1

Germany , 01/12/2008, No. 30 2008 075 631 גרמניה , 01/12/2008 , מספר 631 075 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)

Chemical, biochemical and biological products and 
reagents for use in industry and science, namely, in 
vitro diagnostic agents (except for medical and 
veterinary purposes) for use in the fields of 
immunohistochemistry and immunodiagnostics and 
chemical reagents (except for medical and veterinary 
purposes) for use in the fields of 
immunohistochemistry and immunodiagnostics; all 
included in class 1.

מוצרים ומגיבים כימיים, ביוכימיים וביולוגיים לשימוש בתעשייה
ומדע, דהיינו, גורמים דיאגנוסטיים במבחנה (חוץ מלמטרות
רפואיות ווטרינריות) לשימוש בתחומים של אימונוהיסטוכימיה
ואימונודיאגנוסטיקה ומגיבים כימיים (חוץ מלמטרות רפואיות

ווטרינריות) לשימוש בתחומים של אימונוהיסטוכימיה
ואימונודיאגנוסטיקה; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: 116 Sandhofer Strasse, Mannheim, D-68305 , 
Germany

Identification No.: 44573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CONFIRM

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221003 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 54330/06/2010



Trade Mark No. 221004 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 54430/06/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח תמוז תש"ע - 54530/06/2010



Exposed films, slides, small electronic games 
intended for use with a television set; video games; 
game consoles, coin-operated video games for game 
halls (arcade games); video game apparatus; video 
game cassettes; video game disks; software 
(recorded programs), including software for games; 
computer programs and databases; video game 
accessories; gamepads; hand- or voice-activated 
gamepads, steering wheels for video games and 
dancing mats for video games; recorded or 
downloaded sounds, images or data; videotapes, 
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks, 
floppy disks, optical disks, compact disks, CD-ROMs, 
video disks, memory cards, USB mass storage 
devices, either blank or pre-recorded with music, 
sound or images (which may be animated cartoons); 
holograms; electronic publications provided via CD-
ROMs, databases and the Internet; spectacles, 
sunglasses, diving and swimming goggles; cases, 
cords and chains for sunglasses and spectacles; 
binoculars; magnets and ornamental magnets; 
directional compasses; sound and image recording, 
transmission and reproduction apparatus; satellite 
dishes; decoders, namely software and hardware 
capable of converting, supplying and transmitting 
sound and visual data; televisions; flat screens, liquid 
crystal display screens, high-definition screens and 
plasma screens; radios; home cinema systems; 
video recorders; CD players; DVD players; MP3 
players; cassette players; minidisk players; player 
equipment containing music in digital form; 
loudspeakers; headsets, earphones; computers; 
karaoke systems; sound-editing and mixing systems; 
video image editing and mixing systems; electronic 
data processing apparatus; computer keyboards; 
computer screens; modems; computer accessories 
included in this class; computer mouse devices, 
mouse pads; navigation systems; personal digital 
assistants (PDA); electronic pocket translators; 
dictaphones; electronic diaries; scanners; printers; 
photocopiers; facsimile machines; telephones, 
automatic answering machines; videophones; cellular 
telephones; accessories for cellular phones included 
in this class, namely cellular phone cases, hands-free 
kits for cellular phones, earphones and headsets for 
cellular phones, cellular phone keyboards, thongs for 
cellular phones, special cases for carrying cellular 
phones, cameras and photographic camera 
attachments for cellular phones; remote controls for 
television sets and video systems; teleconference 
systems; calculators; credit card readers; currency 
converters; automated teller machines; video 
cameras, portable cameras with built-in video 
recorders; photographic equipment, photographic 
cameras, cameras (cinematographic cameras), 
projectors, flash lamps, special cases and cords for 
photographic cameras and instruments, electric cells 
and batteries; computer screen-saver programs; 
recorded or blank magnetic, digital or analog sound 
or image recording media; magnetic cards 
(encoded); memory cards; microchip cards; chip or 
magnetic credit cards, chip or magnetic telephone 
cards, magnetic or chip cards for change dispensers, 
magnetic or chip cards for automated teller machines 
and currency conversion machines, prepaid magnetic

סרטים חשופים, שקופיות, משחקים אלקטרוניים קטנים
המיועדים לשימוש עם מקלט טלוויזיה; משחקי וידיאו; קונסולות

משחקים, משחקי וידאו המופעלים במטבעות לאולמות
משחקים (משחקי ארקייד); מכשירים למשחקי וידאו; קסטות
למשחקי וידיאו; דיסקים למשחקי וידיאו; תוכנה (תוכניות
מוקלטות), כולל תוכנה למשחקים; תוכניות מחשב ומאגרי

נתונים; אביזרים למשחקי וידאו; פדים למשחק; פדים למשחק
המופעלים על ידי יד או קול, הגאים עבור משחקי וידאו ושטיחוני
ריקוד עבור משחקי וידאו; קולות, בבואות או נתונים מוקלטים
או מורדים; קלטות וידאו, קלטות מגנטיות, דיסקים מגנטיים,

DVDs, מיני-דיסקים, דיסקי פלופי, דיסקים אופטיים,
תקליטורים, CD-ROMs, דיסקי וידיאו, כרטיסי זיכרון, התקני
אחסון המוני USB, בין אם ריקים או מוקלטים מראש עם
מוסיקה, קול או בבואות (שיכולות להיות סרטים מצוירים);

-CD הולוגרמות; פרסומים אלקטרוניים המסופקים באמצעות
ROMs, מאגרי נתונים והאינטרנט; משקפיים, משקפי שמש,
משקפות צלילה ושחיה; נרתיקים, מיתרים ושרשראות למשקפי
שמש ומשקפיים; משקפות; מגנטים ומגנטים קישוטיים; מצפנים
להכוונה; מכשירי הקלטה, העברה ושיעתוק של קול ובבואה;
צלחות לוויין; מפענחים, דהיינו תוכנה וחומרה היכולות להמיר,
לספק ולהעביר נתונים קוליים וחזותיים; טלוויזיות; מסכים
שטוחים, מסכי LCD, מסכים באיכות גבוהה ומסכי פלזמה;

;DVD נגני ;CD רדיו; מערכות קולנוע ביתי; מקליטי וידיאו; נגני
נגני MP3; נגני קסטה; נגני מינידיסק; ציוד נגינה המכיל מוזיקה
בפורמט דיגיטאלי; רמקולים; אוזניות ראש, אוזניות; מחשבים;
מערכות קריוקי; מערכות מיקס ועריכה לקול; מערכות מיקס
ועריכה לבבואות וידיאו; מכשירי עיבוד נתונים אלקטרוניים;

מקלדות מחשב; מסכי מחשב; מודמים; אביזרי מחשב הנכללים
בסוג זה; התקני עכברי מחשב, פדים לעכבר; מערכות ניווט;

מסייעים אישיים דיגיטאליים (PDA); מתרגמי כיס אלקטרוניים;
דיקטאפונים; יומנים אלקטרוניים; סורקים; מדפסות; מכונות
צילום; מכונות פקס; טלפונים, משיבונים אוטומטיים; טלפונים-
וידיאו; טלפונים סלולאריים; אביזרים לטלפונים ניידים הנכללים

בסוג זה, דהיינו כיסויי טלפון סלולארי, ערכות לשימוש
בטלפונים ניידים ללא ידיים, אוזניות ואוזניות-ראש לטלפונים
ניידים, מקלדות לטלפונים ניידים, רצועות לטלפונים ניידים,
נרתיקים מיוחדים לנשיאת טלפונים ניידים, מצלמות ואביזרים

נלווים למצלמות צילום לטלפונים ניידים; שלטים רחוקים
למקלטי טלוויזיה ומערכות וידאו; מערכות ועידת רחק;

מחשבונים; קוראי כרטיסי אשראי; ממירי מטבעות; כספומטים;
מצלמות וידאו, מצלמות ניידות עם מקליטי וידאו מובנים; ציוד
צילום, מצלמות צילום, מצלמות (מצלמות סרטים), מקרנים,

מנורות פלאש, נרתיקים ומיתרים מיוחדים למצלמות וכלי צילום,
תאים חשמליים וסוללות; תוכניות שומרי מסך למחשב; מדיה
מגנטית, דיגיטאלית או אנלוגית מוקלטת או ריקה להקלטת קול

או בבואות; כרטיסים מגנטיים (מקודדים); כרטיסי זיכרון;
כרטיסי מיקרו-מעבד; כרטיסי אשראי עם שבב או מגנטיים,

כרטיסי טלפון עם שבב או מגנטיים, כרטיסים למכונות להנפקת
כסף קטן מגנטיים או עם שבב, כרטיסים לכספומטים וממירי
מטבעות מגנטיים או עם שבב, כרטיסים משולמים מראש
לטלפונים ניידים מגנטיים או עם שבב, כרטיסים לנסיעות
ומופעים מגנטיים או עם שבב, כרטיסים לאבטחת צ'קים
מגנטיים או עם שבב וכרטיסי חיוב מגנטיים או עם שבב;
מגהצים שטוחים; אזעקות; מנפיקים אלקטרוניים; מערכות
תשלום עבור מסחר אלקטרוני, שרוולי רוח (אינדיקאטורים

לכיוון רוח); ציוד למדידת מרחק; ציוד למדידת ותצוגת מהירות;
כפפות מגן; קולטי אודיו, מגברי קול; שפופרות תמונת טלוויזיה;
שפופרות קרני-קתודה לטלוויזיה; מפענחים, דהיינו, תוכנת

וחומרת מחשב היכולות להמיר, לספק ולהעביר נתונים קוליים
וחזותיים; כונני דיסק למחשבים; משחקים אלקטרוניים עם

LCD ; מוליכים למחצה מוגנים; מעגלים משולבים עם תוכניות
מוקלטות עבור עיבוד נתונים קוליים, חזותיים או של מחשב;
סוללות נטענות; יחידות מעבד מרכזי וממירים עבור נתונים

קוליים או חזותיים; כבלים להעברת מידע; מכשירי תשלום עבור
מסחר אלקטרוני; קסדות מגן לספורט; צמידי זהות מגנטיים;
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If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: 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

or chip cards for cellular telephones, magnetic or chip 
cards for travelling and shows, magnetic or chip 
check guarantee cards and magnetic or chip debit 
cards; flat irons; alarms; electronic dispensers; 
payment systems for electronic commerce, wind 
socks (wind-direction indicators); distance-measuring 
equipment; speed measuring and displaying 
equipment; protective gloves; audio receivers, sound 
amplifiers; television picture tubes; television cathode
-ray tubes; decoders, namely, software and computer 
hardware which can convert, supply and transmit 
sound and visual data; disk drives for computers; 
electronic games with liquid crystal displays; 
protected semiconductors; integrated circuits with 
recorded programs for processing audio, visual or 
computer data; rechargeable batteries; central 
processing units and converters for audio and visual 
data; cables for data transmission; payment 
apparatus for electronic commerce; protective 
helmets for sports; magnetic identity bracelets; 
assemblies of electronic instruments; air/fuel 
coefficient analyzers; remote controls for locking 
cars; all included in class 9.

רכיבים של כלים חשמליים; מנתחי מקדם אוויר/דלק; שלטים
רחוקים עבור נעילת מכוניות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Switzerland , 12/12/2008, No. 65128/2008 שוויץ , 12/12/2008 , מספר 65128/2008

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)
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Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices, mouthwashes and other oral and bucal 
preparations; all included in class 3.

פרפומריה, שמנים אתריים, תמרוקים, תרחיצי שיער; תכשירים
לניקוי שיניים, מי פה ותכשירים אוראליים ובוקליים אחרים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lacer, S.A.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 45308

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SENSILACER

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221005 מספר סימן
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Perfumery, included in Class 3. בשמים, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pandora Holding ApS

Address: Egegaardsvej 59, DK-2610 Rodovre, Denmark

Identification No.: 800303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

PANDORA

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221007 מספר סימן
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Goods in precious metals and their alloys; diamonds; 
brilliants; precious stones; ornaments in precious 
metals or coated therewith (not included in other 
classes); jeweller's work and jewellery; cufflinks and 
tiepins; watches; clocks, watch straps; bijouterie 
coated with precious metals; cases and other 
containers especially designed for clocks and 
jewellery, included in Class 14.

טובין במתכות יקרות וסגסוגותיהן; יהלומים; אבני חן מבריקות;
אבנים יקרות; קישוטים במתכות יקרות או מצופים בהן (שלא
נכללים בסוגים אחרים); עבודת תכשיטנים ותכשיטים; חפתים
וסיכות עניבה; שעונים; רצועות שעוני יד; תכשיטים לא יקרים
שמצופים במתכות יקרות; קופסאות ומיכלים אחרים שעוצבו

במיוחד עבור שעונים ותכשיטים, הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pandora Holding ApS

Address: Egegaardsvej 59, DK-2610 Rodovre, Denmark

Identification No.: 800303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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. 221008 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה
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Sunglasses, spectacles, spectacle cases, optical 
articles, included in Class 9.

משקפי שמש, משקפיים, נרתיקי משקפיים, מוצרים אופטיים,
הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pandora Holding ApS

Address: Egegaardsvej 59, DK-2610 Rodovre, Denmark

Identification No.: 800303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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. 221009 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה
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Perfumery, included in Class 3. בשמים, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pandora Holding ApS

Address: Egegaardsvej 59, DK-2610 Rodovre, Denmark

Identification No.: 800303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 221010 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה
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Perfumery, included in Class 3. בשמים, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pandora Holding ApS

Address: Egegaardsvej 59, DK-2610 Rodovre, Denmark

Identification No.: 800303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Trade Mark No. 221011 מספר סימן

Application Date 31/05/2009 תאריך הגשה
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Advertising via the internet; advertising; advertising 
information agencies; rental of advertising space on 
the internet; exhibitions and sales for recorded video 
discs and videotapes on the internet; issuance of 
trading stamps; retail store services featuring 
consumer video game machines and game programs 
for consumer video game machines; retail store 
services featuring hand-held games with liquid crystal 
displays and game programs for hand-held games 
with liquid crystal displays; retail store services 
featuring toys, dolls and amusement game machines; 
retail store services featuring prerecorded DVD video 
software; business consulting with relation to sale of 
toys, games and amusement game machines; 
providing consumer information about the sales of 
memory media recorded with game software; 
providing information services about sales or sales 
ranking of game software; organizing, promoting and 
conducting events for sales promotion purpose of 
game commodities; providing information in the field 
of the trends of video game industries and computer 
game industries; providing information about sales of 
hand-held games with liquid crystal displays, and 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; arranging mail orders of commodities via 
the internet; agencies and brokerage for sales 
contracts of products via online shopping mall; 
providing information services about sales of sound 
recorded CDs and magnetic tapes ; providing 
information services about sales of video recorded 
video discs and video tapes; providing business 
information on commodity sales provided in the form 
of online shopping mall on the internet websites; 
providing business information on commodity sales 
via the communications by mobile phones and 
computer terminals; providing business information 
on commodity sales; organization of auctions on the 
internet; agencies for sales of commodity via the 
Internet; agencies for general clerical works; clerical 
agencies for order, reception and delivery of goods 
by mail order via the Internet; agencies for books, 
music, games, computer software, mobile computers, 
computer accessories and computer peripheral 
devices of online mail order; compilation and 
systemization of information into databases for 
computers and consumer video game machines; all 
included in class 35

פרסום באמצעות האינטרנט; פרסום; סוכנויות פרסום ומידע;
השכרת שטח פרסומי באינטרנט, בתערוכות ומכירות של

דיסקים מוקלטים לוידיאו וקלטות וידיאו באינטרנט; הנפקה של
בולי סחר;  שירותי חנות קמעונית המתאפיינים במכונות

למשחקי וידיאו לצרכן ותוכניות משחקים עבור מכונות למשחקי
וידיאו לצרכן; שירותי חנות קמעונית המתאפיינים במכשירי
משחקים המוחזקים ביד עם לוחות תצוגה דיגיטליים ותוכניות
משחקים עבור מכשירי משחקים המוחזקים ביד עם לוחות
תצוגה דיגיטליים; שירותי חנות קמעונית המתאפיינים

בצעצועים, בובות ומכונות משחקי שעשועים; שירותי חנות
קמעונית המתאפיינים בתוכנות וידיאו ב-DVD המוקלטים

מראש; ייעוץ עסקי בקשר למכירת צעצועים, משחקים ומכונות
משחקי שעשועים; אספקת מידע לצרכן אודות מכירות של

אמצעי זיכרון המוקלטים עם תוכנות משחקים; אספקת שירותי
מידע אודות מכירות או דירוג מכירות של תוכנות משחקים;

ארגון, קידום וניהול של אירועים לצורך קידום מכירות של מוצרי
משחקים; אספקת מידע בתחום של הנטיות של תעשיות

משחקי וידיאו ותעשיות משחקי מחשב; אספקת מידע אודות
מכירות של מכשירי משחקים המוחזקים ביד עם לוחות תצוגה
דיגיטליים, ומעגלים אלקטרוניים ו - CD-ROMs  המוקלטים
עם תוכניות עבור מכשירי משחקים המוחזקים ביד עם לוחות

תצוגה דיגיטליים; סידור הזמנות קניה בדואר באמצעות
האינטרנט, סוכנויות ותיווך עבור הסכמי מכירה של מוצרים

באמצעות קניון מקוון; אספקת שירותי מידע אודות מכירות של
CDs המוקלטים בקול וקלטות מגנטיות; אספקת שירותי מידע
אודות מכירות של תקליטורי וידיאו המוקלטים בוידיאו וקלטות
וידיאו; אספקת מידע עסקי על מכירות מוצרים הניתן בצורה של
קניון מקוון באתרי אינטרנט; אספקת מידע עסקי על מכירות
מוצרים באמצעות התקשרויות בטלפונים ניידים ומוספי

מחשבים;  אספקת מידע עסקי אודות מכירות מוצרים; ארגון
של מכירות פומביות באינטרנט; סוכנויות של מכירות של מוצר
באמצעות האינטרנט, סוכנויות של עבודות משרדיות כלליות;
סוכנויות משרדיות לסידור, קיבול והמצאת טובין בקניה בדואר
באמצעות האינטרנט; סוכנויות לספרים, מוזיקה, משחקים,

תוכנת מחשב, מחשבים ניידים, אביזרי מחשב ומכשירי מחשב
היקפיים  של קניה בדואר מקוון; עיבוד וקביעת שיטה של מידע
למאגרי מידע לצורך מחשבים ומכונות משחקי וידיאו לצרכן;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PSP GO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221041 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 55430/06/2010



Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 תמוז תש"ע - 55530/06/2010



Lighting installations; chandeliers; lamps; light bulbs 
and lights, electric; heating installations; boilers for 
heating installations; burners for heating installations; 
steam generating installations; cooking installations; 
installations and apparatus for refrigerating and air 
conditioning; drying installations; ventilation 
installations, water distribution installations; sanitary 
installations; all included in class 11

התקני תאורה; נברשות; מנורות; נורות ואורות, חשמליים;
התקני חימום; דודים עבור התקני חימום; מבערים עבור התקני
חימום; התקני ליצור קיטור; התקני בישול; התקנים ומכשירים
לקירור ולמיזוג אוויר; התקני ייבוש; התקני אוורור, התקנים
לחלוקת מים; התקנים סניטריים; הנכללים כולם בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ARES S.R.L.

Address: Viale dell’ Artigianato, 24, Bernareggio, 20044, 
A company incorporated under the laws of Italy, Italy

Identification No.: 800309

A company incorporated under the laws of Italy

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

ARES

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221042 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 55630/06/2010



PSP GO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221043 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 55730/06/2010



Optical apparatus and instruments; batteries for hand
-held games with liquid crystal displays;  straps for 
mobile phones; cleaning tapes for video tape 
recorders; head cleaning tapes for audio recorder or 
video recorder; optical pickup lens cleaning discs; 
wipes for optical pickup lens; cleaning discs for DVD; 
digital cameras; headphones; earphones; 
microphones; consumer electronic products, namely, 
audio amplifiers, audio speakers, audio receivers, 
electrical audio and speaker cables and connectors, 
home theater systems, audio decoders, video 
decoders, speakers, power conversion devices, 
power converters, and power inverters; mobile 
computer terminal devices and their parts and 
accessories; controllers for mobile computer 
terminals; headphones for mobile computer 
terminals; mouses for mobile computer terminals; 
keyboards for mobile computer terminals; batteries 
for mobile computer terminals; earphones for mobile 
computer terminals; microphones for mobile 
computer terminals; memory cards for mobile 
computer terminals; handset cradles for mobile 
computer terminals; downloadable game programs 
and computer programs via mobile computer 
terminals; game programs for mobile phones; 
keyboards; optical mouses; consumer video game 
consoles for use with an external display screen or 
monitor; parts and accessories for consumer video 
game consoles for use with an external display 
screen or monitor; game programs for consumer 
video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; game programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; game controllers 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; headphones for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; mouses for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; keyboards for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; batteries for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; earphones for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; microphones for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; memory cards for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; handset cradles 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; phonograph 
records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs, all encoded automatic playing programs for 
electronic musical instruments; downloadable music 
files via the Internet; exposed cinematographic films; 
exposed slide films; slide film mounts; downloadable 
image files via the Internet; recorded video discs and 
video tapes; electronic publications; all included in 
class 9

התקנים ומכשירים אופטיים; סוללות עבור מכשירי משחקים
המוחזקים ביד עם לוחות תצוגה דיגיטליים; רצועות עבור

מכשירי טלפון ניידים; קלטות ניקוי עבור מקליטי וידיאו; קלטות
לניקוי ראשים עבור מקליטי אודיו או וידיאו; עדשה אופטית קלה
לניקוי דיסקים; מגבונים עבור עדשה אופטית קלה; דיסקים

לניקוי עבור DVD; מצלמות דיגיטליות; אוזניות לראש; אוזניות;
מיקרופונים; מוצרים אלקטרוניים לצרכן, דהינו, מגברים לאודיו,

רמקולים לאודיו,  קולטים לאודיו,  כבלים לאודיו חשמלי
ולרמקולים ומחברים, מערכות לתיאטרון ביתי, מכשירי פענוח
לאודיו, מכשירי פענוח לוידיאו, רמקולים, מכשירים להמרת כח,

ממירי כח, ושנאי כח; מכשירים עבור מסוף נייד למחשב
וחלקיהם ואביזריהם; בקרים עבור מסופים ניידים למחשב;
אוזניות לראש עבור מסופים ניידים למחשב; עכברים עבור

מסופים ניידים למחשב; מקלדות עבור מסופים ניידים למחשב;
סוללות עבור מסופים ניידים למחשב; אוזניות עבור מסופים
ניידים למחשב; מיקרופונים עבור מסופים ניידים למחשב;

כרטיסי זיכרון עבור מסופים ניידים למחשב; עריסות למערכות
יד עבור מסופים ניידים למחשב;  תוכנות משחקים ותוכנות
מחשב הניתנות להורדה באמצעות מסופים ניידים למחשב;

תוכנות משחקים עבור מכשירי טלפון ניידים; מקלדות; עכברים
אופטיים; קונסולות לצרכן עבור משחקי וידיאו לשימוש עם צג
תצוגה חיצוני או מוניטור; חלקים ואביזרים עבור קונסולות

לצרכן למשחקי וידיאו לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור;
תוכנות משחקים עבור קונסולות לצרכן למשחקי וידיאו לשימוש
עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור;  תוכנות משחקים עבור מכשירי
משחקים המוחזקים ביד עם לוחות תצוגה דיגיטליים; בקרי

משחקים עבור קונסולות לצרכן למשחקי וידיאו לשימוש עם צג
תצוגה חיצוני או מוניטור; אוזניות לראש עבור קונסולות לצרכן

למשחקי וידיאו לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור;
עכברים עבור קונסולות לצרכן למשחקי וידיאו לשימוש עם צג
תצוגה חיצוני או מוניטור; מקלדות עבור קונסולות לצרכן
למשחקי וידיאו לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור;

אוזניות עבור קונסולות לצרכן למשחקי וידיאו לשימוש עם צג
תצוגה חיצוני או מוניטור; מיקרופונים עבור קונסולות לצרכן
למשחקי וידיאו לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או מוניטור;

כרטיסי זיכרון עבור קונסולות לצרכן למשחקי וידיאו לשימוש עם
צג תצוגה חיצוני או מוניטור; עריסות למערכות יד עבור

קונסולות לצרכן למשחקי וידיאו לשימוש עם צג תצוגה חיצוני או
מוניטור; תקליטים פונוגרפים; מטרונומים; מעגלים אלקטרוניים
ו - CD-ROM, תוכנות נגן אוטומטי מקודדות עבור כלי נגינה

אלקטרוניים; קבצי מוזיקה הניתנים להורדה באמצעות
האינטרנט; סרטים סינמטוגרפיים חשופים; סרטי שקופיות
חשופים; מסגרות סרטי שקופיות;  קבצי דמויות הניתנים
להורדה באמצעות האינטרנט; דיסקים וקלטות וידיאו

המוקלטים מראש; הוצאה לאור אלקטרונית; הנכללים כולם
בסוג 09.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח תמוז תש"ע - 55830/06/2010



Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

י"ח תמוז תש"ע - 55930/06/2010



Amusement park and theme park services; arranging 
and conducting of concerts; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
workshops for training; art exhibition services; audio 
and video recording services; booking of seats for 
shows; booking of theatre tickets; cinema 
presentations; conducting seminars in the field of 
video games; digital imaging services; dubbing 
services; editing of radio and television programmes; 
education information; game services provided on-
line from a computer network; information relating to 
entertainment and education, provided on-line from a 
computer database or the internet; lending of books 
and other publications; magazine publishing; mobile 
library services; motion picture and video rental 
services; museum services; online electronic 
publishing of books and periodicals; organisation of 
games; organization of competitions of video games; 
organization of fashion shows; planning arrangement 
of showing movies, shows, plays or musical 
performances; production of radio or television 
programs; production of sound and image recordings 
on sound and image carriers; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books, of magazines, of journals, of newspapers, 
of periodicals, of catalogs, of brochures; publication 
of electronic newspapers accessible via a global 
computer network; reference libraries of literature 
and documentary records; rental of amusement 
machines and apparatus; rental of audio equipment; 
rental of cine-films; rental of game machines and 
apparatus; rental of image-recorded magnetic tapes; 
rental of phonographic and music recordings; rental 
of radio and television sets; rental of records or 
sound-recorded magnetic tapes; rental of sports 
equipment; rental of video tapes and motion pictures; 
television entertainment; ticket reservation and 
booking services for entertainment, sporting and 
cultural events; video recording services; providing 
game services via the Internet or computer networks; 
providing game services for enabling temporary use 
of game programs transmitted by accessing networks 
and to play repeatedly until power supply 
disconnection of consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; 
providing information about rental of electronic 
magazines and other electronic publications; rental of 
memory medium recorded game programs for video 
game machines and electronic game machines with 
liquid crystal display; rental of toys ; all included in 
class 41

פארק שעשועים ושירותי פארק שעשועים המעוצב סביב נושא
מסוים; ארגון וניהול של קונצרטים; ארגון וניהול של סמינרים;
ארגון וניהול של סדנאות להכשרה; שירותי תערוכות אומנות;
שירותי הקלטות אודיו ו-וידיאו; הזמנות מושבים למופעים;

הזמנות כרטיסי תיאטרון; הצגות קולנוע; ניהול סמינרים בתחום
של משחקי וידיאו; שירותי דמויות דיגיטליות; שירותי דיבוב;
עריכה של תוכניות רדיו וטלוויזיה; מידע חינוכי; שירותי משחק
הניתנים און-ליין מרשת מחשב; מידע הקשור לבידור ולחינוך,
הניתן און-ליין ממאגר נתונים של מחשב או האינטרנט; השכרת
ספרים והוצאה לאור אחרים; הוצאת מגזינים; שירותי ספריה
ניידת; שירותי סרט קולנוע והשכרת וידיאו; שירותי מוזיאון;
הוצאה לאור אלקטרונית מקוונת של ספרים וכתבי עת; ארגון
של משחקים; ארגון של תחרויות של משחקי וידיאו; ארגון

מופעי אופנה; תכנון וארגון של הצגת סרטים, הופעות, הצגות
או הופעות מוזיקליות; הפקת תוכניות רדיו או טלוויזיה; הפקת
הקלטות של קול ודמות על מובילי קול ודמות; אספקת הוצאה
לאור אלקטרונית מקוונת שלא ניתנת להורדה; הוצאה לאור של
ספרים, מגזינים, יומנים, עיתונים, כתבי עת, קטלוגים, עלונים;
הוצאה לאור של עיתונים אלקטרונים הנגישים באמצעות רשת
מחשב גלובלית; ספריות עיון לספרות ורשומות תיעודיות;

השכרת מכונות והתקני שעשועים; השכרת ציוד אודיו; השכרת
סרטים קולנועיים; השכרת מכונות והתקני משחקים; השכרת

קלטות מגנטיות מוקלטות עם דמות; השכרת הקלטות
פונוגרפיות ומוזיקה; השכרת מקלטי רדיו וטלוויזיה; השכרת
תקליטים או קלטות מגנטיות המוקלטות עם קול; השכרת ציוד
ספורט;  השכרת קלטות וידיאו וסרטי קולנוע;  בידור טלוויזיוני;
הזמנות כרטיסים ושירותי הזמנה עבור מופעי בידור, ספורט
ותרבות; שירותי הקלטות וידיאו; אספקת שירותי משחקים
באמצעות האינטרנט או רשתות מחשב; אספקת שירותי

משחקים המאפשר שימוש זמני של תוכניות משחקים הנמסרות
ברשתות גישה ולשחק שוב ושוב עד לניתוק אספקת הכוח של
קונסולות לצרכן עבור משחקי וידיאו לשימוש עם צג תצוגה
חיצוני או מוניטור; אספקת מידע אודות השכרת מגזינים

אלקטרונים והוצאה לאור אלקטרוניות אחרות; השכרת אמצעי
זיכרון המוקלטים עם תוכנות משחקים עבור מכונות למשחקי
וידיאו ומכונות למשחקים אלקטרוניים עם לוח תצוגה דיגיטלי;

השכרת צעצועים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

PSP GO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221044 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 56030/06/2010



Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

י"ח תמוז תש"ע - 56130/06/2010



Adhesives for stationery or household purposes; 
industrial packaging containers of paper; hygienic 
hand towels of paper; towels of paper; napkins of 
paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; 
paper and cardboard; adhesive tape dispensers 
[office requisites]; ball-point pens; cards [stationery]; 
date stamps; felt marking pens; fountain pens; ink 
erasers; inking pads; note books; numbering stamps; 
paper folders; paper stationery; paperweights; pen 
and pencil cases and boxes; pencil point protectors; 
pencils; pocket memorandum books; rubber erasers; 
seals [stationery]; sealing stamps; sketchbooks; 
stamp cases; stamp stands; stands for pen and 
pencil; stapling presses [non-electric staplers]; 
stickers [stationery]; terrestrial globes; thumbtacks; 
wrapping paper; writing implements; writing pads; 
trading cards; strategic manuals for video game 
machines and books containing a listing of trading 
cards; printed matter; photographs; photograph 
stands; all included in class 16

מדבקות עבור צרכי כתיבה או צרכי בית; מיכלים מנייר לצורך
אריזות תעשייתיות;  מגבות יד הגינויות מנייר; מגבות מנייר;
מפיות מנייר; מגבות יד מנייר; ממחטות מנייר; נייר וקרטון;
מחלקי סרט דביק [מצרכי משרד]; עטים כדוריים; כרטיסים

[צרכי כתיבה]; חותמי תאריך; עטי סימון מלבד; עטים נובעים;
מחקי דיו; כריות דיו; מחברות; חותמי מספור; עוטפנים מנייר;
צרכי כתיבה מנייר; אבני אכף; קלמרים  וקופסאות עבור עטים
ועפרונות;  מגני חדי עפרונות; עפרונות; ספרי מזכר לכיס;

מחקים מגומי; מטבעים [צרכי כתיבה]; מטבעי חותמות; פנקסי
ציור;  ארגזי חותמות; מעמדי חותמות; מעמדים עבור עט
ועפרון; מהדקים [מכשירים לא חשמליים]; דבקיות [צרכי
כתיבה]; גלובוסים; נעצים; ניירות עטיפה; מכשירי כתיבה;
בלוקים לכתיבה;  כרטיסי סחר; מדריכים אסטרטגים עבור
מכונות למשחקי וידיאו וספרים המכילים רישום של כרטיסי
סחר; דברי דפוס; תצלומים; מעמדי תצלומים; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

PSP GO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221045 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 56230/06/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 10/04/2009, No. 77/711,436 ארה"ב , 10/04/2009 , מספר 77/711,436

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Development of new technology for others in the field 
of image format technology involving or relating to 
the dissemination, broadcast or transmission of 
video, music, graphics, photos, audio, text, 
multimedia, computer programs and data in a 
specified image format, and consultation related 
thereto; all included in class 42.

פיתוח טכנולוגיה חדשה לאחרים בתחום של טכנולוגית פרמוט
בבואה המערבת או הקשורה להפצה, שידור או העברה של
וידיאו, מוסיקה, גרפיקה, צילומים, אודיו, טקסט, מולטימדיה,

תוכניות מחשב ונתונים בפורמט בבואה ספציפית, וייעוץ הקשור
לכך; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington 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

R3D

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221046 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 56330/06/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 23/04/2009, No. 77/721,027 ארה"ב , 23/04/2009 , מספר 77/721,027

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Camera sensors; all included in class 9 חיישני מצלמה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington 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

MYSTERIUM MONSTRO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221050 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 56430/06/2010



Apparatus and instruments for conducting , 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; luminous beacons; luminous 
signalling panels; light diodes; all included in class 9

מכשיר והתקנים למוליך, למתג, , לשנה, לצבור, לווסת או לבקר
חשמל; אותות הדרכה מפיצות אור; לוחי אותות   מפיצי אור;

דיודות אור; הנכללים כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ARES S.R.L.

Address: Viale dell’ Artigianato, 24, Bernareggio, 20044, 
A company incorporated under the laws of Italy, Italy

Identification No.: 800309

A company incorporated under the laws of Italy

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

ARES

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221051 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 56530/06/2010



OCLARO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221052 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 56630/06/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח תמוז תש"ע - 56730/06/2010



Lasers and integrated lasers not for medical use; 
integrated optical circuits; optical equipment, in the 
nature of sub-systems and modules comprised of 
optical lasers, filters, detectors, receivers, 
transmitters, modulators, choppers, optic mounts, 
prism mounts, top mounts, fiber aligners, multi-axis 
stages, translation stages, beam pick-offs, polarizing 
beamsplitter cubes, neutral density filters, aspheric 
lenses, ultraviolet excimer mirrors, dielectric mirrors, 
IR sensor cards, metal mirrors, neutral density 
mirrors, optic polarizers, sheet polarizers, and 
variable wave plates; fiber optic transceivers; fiber 
optic switching apparatus; wavelength selective 
switches; fiber optic coupling apparatus; custom 
designed optical chips; opto-electronic devices, 
namely, phase and amplitude modulators, modulator 
drivers, and high-voltage amplifiers; optical 
waveguides; optical communication systems 
comprised of electronic and fiber-optics hardware 
components; sensors, namely high-speed 
photodetectors; gyroscopes and distance measuring 
apparatus, namely, test and measurement non-
medical tunable lasers; laser diodes, non-medical 
lasers, namely tunable lasers; industrial lasers, 
communications lasers, lasers for use in printers; 
optical modulators, optical amplifiers; erbium doped 
fiber amplifiers (EDFAs), optical receivers, 
transmitters, transponders and transceivers; field 
effect transistors (FETs), monolithic microwave 
integrated circuits (MMICs); receivers, namely, 
optical and electrical receivers; optical modulators, 
amplifiers, and repeaters, multiplexers, 
demultiplexers, add-drop multiplexers, fixed and 
reconfigurable optical add/drop modules, 
photodiodes, p-i-n diodes, avalanche photodiodes, 
optical filters, filters in the form of color sequencing 
wheels, thin-film filters for optical devices; microwave 
RF devices for transmitting and receiving radio 
waves, opto-mechanical devices, namely, optical 
choppers; optical laboratory equipment, namely, 
beam pick-offs, polarizing beamsplitter cubes, neutral
-density filters, aspheric lenses, UV excimer and 
dielectric mirrors, polarizers and wave plates. Optical 
spectrometers, optical spectroscopy equipment in the 
nature of non-medical lasers namely fixed-
wavelength violet, blue, green and red lasers; 
computers and computer software for use in 
operating all of the above, as well as operating 
semiconductor manufacturing machines, precision 
mechanical machines, precision positions machines, 
and medical and non-medical lasers; precision 
mechanical devices, namely, optical amplifiers and 
pump diodes for optical communications networks, 
transmitters, transceivers, receivers and thin-film 
filters for use with optical networks; high power laser 
diodes for solid state and fiber laser pumping, 
material process and biotechnology applications, and 
photonics tools, optics, optical filters and detectors; 
optical interferometers; optical attenuators; optical 
temperature sensors, optical chemical sensors; 
biological sensors; advanced fiber-optic components 
and subsystem, namely, dense wavelength division 
multiplexers, dense wavelength wavelength division 
de-multiplexers and tunable chromatic dispersion 
compensators, for use in photonic network

לייזרים ולייזרים מוכלל לא לשימוש רפואי; מעגלים אופטיים
מוכללים; ציוד אופטי, מסוג של מערכות-משנה ומודולים

המכילים לייזרים אופטיים, סננים, גלאים, קלטים, משדרים,
מאפננים, ממתגים, תושבות אופטיות, תושבות מנסרה,

תושבות עיליות, מיישר סיבים, שלבים רב-ציריים, שלבי תרגום,
מאספי אלומה, קוביות מחלקות אלומה המיישרות קרן, סנני

צפיפות ניטראלית, עדשות כדוריות, מראות מעמעמות אולטרה
סגול, מראות לא מוליכות, כרטיסי חישן אינפרא אדום, מראות
מתכת, מראות צפיפות ניטראלית, מיישרים אופטיים, מיישרי
גיליון, ולוחות גל משתנים; מקלטי-משדרי סיב אופטי; התקן
מיתוג סיב אופטי; מתגים בוררי אורך גל; התקן מקשר סיב
אופטי; שבבים אופטיים בעצוב מותאם; מתקנים אופטו-

אלקטרוניים שהם מאפנני פאזה וגודל, מפעילי מאפנן, ומגבירי
מתח גבוה; מוליכי גלים אופטיים; מערכות תקשורת אופטיות
המורכבות ממרכיבי חומרה אלקטרוניים וסיבים אופטיים;

חיישנים שהם חיישני אור במהירות גבוהה; גירוסקופ והתקני
מדידת מרחק שהם לייזרים ניתנים לכוונון לא רפואי לבדיקה
ומדידה; דיודות לייזר, לייזרים לא רפואיים שהם לייזרים

הניתנים לכוונון; לייזרים תעשייתיים, לייזרי תקשורת, לייזרים
לשימוש במדפסות; מאפננים אופטיים, מגבירים אופטיים;
מגבירי סיבים מכילי ארביום (EDFAs), קולטים אופטיים,

משדרים, משדרים-משיבים ומקלטים-משיבים; טרנזיסטורים
מושפעי שדה (FETs), מעגלי גלי מיקרו משולבים מונוליטים
(MMICs); קולטים שהם קולטים אופטיים וחשמליים; מאפננים
אופטיים, מגבירים, וחוזרים, התקני ריבוב, דמולטיפלקסרים,
מתקני ריבוב הוסף-השמט, רכיבי הוסף-השמט אופטיים

,p-i-n מקובעים והניתנים לעיצוב מחדש, פוטודיודות, דיודות
פוטודיודות סחף, סננים אופטיים, סננים בצורת גלגלי עריכה
ברצף של צבע, סנני רדיד-דק עבור מכשירים אופטיים; מתקני
מיקרוגל בתדרי רדיו (RF) לשידור וקליטת גלי רדיו,  מכשירים
אופטו-מכניים שהם מתגים אופטיים; ציוד מעבדה אופטית

שהוא נקודות אסוף אלומה, קוביות מחלקות אלומה מיישרות
קרן, סנני צפיפות ניטראלית, עדשות כדוריות, מראות אולטרא-

סגולות מעמעמות ולא מוליכות, מיישרי גל ולוחות גל.
ספקטרומטרים אופטיים, ציוד ספקטרוסקופיה אופטי מסוג לייזר
לא רפואי שהם לייזרים באורך גל קבוע סגול, כחול, ירוק ואדום;

מחשבים ותוכנת מחשב עבור שימוש בתפעול כל הרשום
מעלה, כמו גם תפעול מכונות ייצור מוליך למחצה, מכונות דיוק
מכאני, מכונות דיוק מיקום, ולייזרים רפואיים ולא רפואיים;
מתקני דיוק מכאני, שהם מגברים אופטיים ודיודות שאיבה
לרשתות תקשורת אופטית, משדרים, משדרים-משיבים,
מקלטים, וסנני רדיד לשימוש עם מערכות אופטיות; דיודות
לייזר בהספק גבוה עבור שאיבת לייזר סיבית ובמקשה אחת,
יישומי התקדמות חומר וביוטכנולוגיה, וכלי פוטוניקה, אופטיקה,
סננים וגלאים אופטים; מדי איבוך אופטיים; משרעתים אופטיים;

חיישני חום אופטיים, חיישנים אופטיים כימיים; חיישנים
ביולוגיים; רכיבי ומערכות משנה סיב אופטי מתקדמים, שהם

התקני ריבוב צפופים לחילוק אורך גל, דמולטיפלקסרים צפופים
לחלוקת אורך גל ומפצים ניתנים לכוונון פיזור צבע לשימוש
ביישומי רשת פוטונית, שהם שידור של רב-אותות ופיצוי של
פיזור של צבע דרך ובתוך מערכות תקשורת סיב אופטי;
תקשורת אופטית וחומרת רישות נתונים, שהם ציוד אופטי

המשמש בתשדורת סיב אופטי; חלקי מבנה וחלפים לכל הטובין
הרשומים מעלה; הנכללים כולם בסוג 9.

י"ח תמוז תש"ע - 56830/06/2010



If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Oclaro, Inc.

Address: 2584 Junction Avenue, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800304

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

applications, namely, the transmission of multiple 
signals and compensation of chromatic dispersion 
through and in optical fiber communications systems; 
Optical communications and data networking 
hardware, namely optical hardware used for fiber 
optic transmission; structural and replacement parts 
for all of the aforesaid goods; all included in class 9.

לייזרים ולייזרים מוכלל לא לשימוש רפואי; מעגלים אופטיים
מוכללים; ציוד אופטי, מסוג של מערכות-משנה ומודולים

המכילים לייזרים אופטיים, סננים, גלאים, קלטים, משדרים,
מאפננים, ממתגים, תושבות אופטיות, תושבות מנסרה,

תושבות עיליות, מיישר סיבים, שלבים רב-ציריים, שלבי תרגום,
מאספי אלומה, קוביות מחלקות אלומה המיישרות קרן, סנני

צפיפות ניטראלית, עדשות כדוריות, מראות מעמעמות אולטרה

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 15/04/2009, No. 77714227 ארה"ב , 15/04/2009 , מספר 77714227

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 תמוז תש"ע - 56930/06/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 10/04/2009, No. 77/711,436 ארה"ב , 10/04/2009 , מספר 77/711,436

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 programs for the integration of 
text, audio, graphics, still image and moving pictures 
into an interactive deliverable for multimedia 
applications; digital cinema camera systems and 
accessories comprised of cameras, camera lenses, 
flash memory cards, electronic memories, video 
monitors and flat panel display screens, all for use in 
the creation, storage, delivery, manipulation, 
recording, playback or viewing of video, music, 
graphics, photos, audio, text, and multimedia data; 
cinematographic projectors; motion picture films; 
photographic slide transparencies; exposed camera 
film; digital audio and visual recordings; all included 
in class 9.

תוכניות תכנת מחשב לשילוב של טקסט, אודיו, גרפיקה,
בבואה דוממת ותמונות נעות לתוצר ניתן למסירה אינטראקטיבי
ליישומי מולטימדיה; מערכות ואביזרי מצלמת קולנוע דיגיטאלית

הכוללות מצלמות, עדשות מצלמה, כרטיסי זכרון פלאש,
זכרונות אלקטרוניות, צגי וידיאו ומסכי תצוגה בעלי פנל שטוח,
כולם לשימוש ביצירה, אחסון, משלוח, תפעול, הקלטה, פלייבק
או צפייה של וידיאו, מוסיקה, גרפיקה, צילומים, אודיו, טקסט,
ונתוני מולטימדיה; מקרנים סינמטוגרפיים; סרטי סרט קולנוע;
שקופיות צילומיות; סרט מצלמה חשוף; הקלטות אודיו וויזואלי

דיגיטאליות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington 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

R3D

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221053 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 57030/06/2010



PSP GO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221054 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 57130/06/2010



Broadcast of cable television programmes; 
broadcasting of video and audio programming over 
the Internet; broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio 
content provided via a video-on-demand service via 
the Internet; cable television broadcasting; cellular 
telephone communication; communication by 
electronic computer terminals; communication by 
mobile telephone; communication via computer 
terminals, by digital transmission or by satellite; 
communication via radio, telegraph, telephone and 
television transmissions; data communication by 
electronic mail; data transmission and reception 
services via telecommunication means; electronic 
data transmission; electronic exchange of data stored 
in databases accessible via telecommunication 
networks; electronic message sending; electronic 
transmission of data and documents via computer 
terminals and electronic devices; facsimile 
transmission; information transmission via electronic 
communications networks; internet radio 
broadcasting services; mobile radio telephone 
services; providing access to digital music websites 
on the Internet; providing access to 
telecommunication networks; providing e-mail 
services; providing electronic telecommunication 
connections; providing multiple use access to global 
computer information networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; 
providing third party users with access to 
telecommunication infrastructure; provision of access 
to a global computer network; provision of access to 
data or documents stored electronically in central 
files for remote consultation; radio broadcasting; 
radio program broadcasting; rental of access time to 
global computer networks; rental of apparatus for 
transmitting images; rental of communication 
apparatus and implements; rental of equipment for 
telecommunications; rental of telecommunication 
equipment; rental of telecommunication equipment 
including telephones and facsimile apparatus; rental 
of telecommunications lines; Satellite television 
broadcasting; satellite, cable, network transmission of 
sounds, images, signals and data; Secure e-mail 
services; telecommunication access services; 
telephone communications; television broadcasting; 
transfer of data by telecommunication; transmission 
of data, sound and images by satellite; transmission 
of information by electronic communications 
networks; transmission of information through video 
communication systems; transmission of messages 
over electronic media; transmission of sound, picture 
and data signals; video conferencing services; video-
on-demand transmission services via the Internet; 
virtual chatrooms established via text messaging; 
wireless electronic transmission of voice signals, 
data, facsimiles, images and informations ; all 
included in class 38

שידור של תוכניות טלוויזיה בכבלים; שידור של תוכניות בוידיאו
ובאודיו באמצעות האינטרנט; שירותי שידור ואספקת גישה

טלקומוניקציה לתוכן וידיאו ואודיו הניתן באמצעות שירות וידיאו
לפי דרישה באמצעות האינטרנט; שידור טלוויזיה בכבלים;

תקשורת בטלפון סלולארי; תקשורת באמצעות מסופי מחשבים
אלקטרוניים; תקשורת באמצעות טלפון נייד; תקשורת

באמצעות מסופי מחשב; באמצעות תמסורת דיגיטלית או
בלווין; התקשרות באמצעות רדיו, מברק, טלפון ותמסורות
טלוויזיה; תקשורת של נתונים באמצעות דואר אלקטרוני;

תמסורת נתונים ושירותי קליטה באמצעות אמצעי
טלקומוניקציה; תמסורת נתונים אלקטרונים; החלפה

אלקטרונית של נתונים  השמורים במאגרי מידע הנגישים
באמצעות רשתות טלקומוניקציה; שליחת הודעות אלקטרוניות;
תמסורת אלקטרונית של נתונים ומסמכים באמצעות מסופי

מחשבים ומכשירים אלקטרונים; תמסורת פקסימיליה; תמסורת
מידע באמצעות רשתות תקשורת אלקטרונית; שירותי שידורי

רדיו באינטרנט; שירותי רדיו טלפון ניידים; אספקת גישה לאתרי
מוזיקה דיגיטליים באינטרנט; אספקת גישה לרשתות

טלקומוניקציה; אספקת שירותי דואר אלקטרוני; אספקת קישורי
טלקומוניקציה אלקטרונית;  אספקת גישה רב שימוש לרשתות
של מידע מחשב גלובלי עבור החלפה והפצה של מגוון רחב של

מידע; נתינה למשתמשים שלישיים של גישה לתשתית
טלקומוניקציה; נתינת גישה לרשת מחשב גלובלית; נתינת
גישה לנתונים או מסמכים השמורים בצורה אלקטרונית

במאגרים מרכזיים לצורך ייעוץ מרחוק; שידורי רדיו; שידורי
תוכנית רדיו; השכרת של זמן גישה לרשתות מחשב גלובלי;

השכרת התקנים למסירת דמיות;   השכרה של התקני תקשורת
ומכשירים; השכרת ציוד לטלקומוניקציה; השכרה של ציוד

טלקומוניקציה; השכרה של ציוד טלקומוניקציה לרבות טלפונים
ומכשירי פקסימיליה; השכרה של קווי טלקומוניקציה; שידורי
טלוויזיה בלווין; לווין, כבל, תמסורת ברשת של קולות, דמויות,
אותות ונתונים; שירותי דואר אלקטרוני מובטח; שירותי גישה
לטלקומוניקציה;   קומוניקציות בטלפון; שידורי טלוויזיה;

העברת נתונים בטלקומוניקציה; תמסורת נתונים, קול ודמויות
בלווין; תמסורת מידע  ברשתות של קומוניקציות אלקטרוניות;
תמסורת מידע באמצעות   מערכות תקשורת וידיאו; תמסורת
הודעות באמצעים אלקטרוניים; תמסורת קול, תמונה ואותות
נתונים; שירותי כינוס בוידיאו; שירותי תמסורת וידיאו לפי

דרישה באמצעות האינטרנט; חדרי שיחות וירטואליים שנוצרים
באמצעות הודעות טקסט; תמסורת אלחוטית אלקטרונית של
אותות קול, נתונים, פקסימיליות, דמויות ומידע; הנכללים כולם

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח תמוז תש"ע - 57230/06/2010



Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

י"ח תמוז תש"ע - 57330/06/2010



Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 15/04/2009, No. 77714227 ארה"ב , 15/04/2009 , מספר 77714227

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Custom design of optical communications equipment, 
components, modules and subsystems; technical 
support services in the area of optical 
communications equipment; all included in class 42.

עיצוב מותאם של ציוד תקשורת אופטית, רכיבים, מודולים
ומערכות משנה; שירותי תמיכה טכנית בתחום של ציוד

תקשורת אופטית; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oclaro, Inc.

Address: 2584 Junction Avenue, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800304

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

OCLARO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221055 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 57430/06/2010



Amusement machines for use in amusement parks 
other than arcade video game machines; toys for 
domestic pets; hand-held games with liquid crystal 
displays; headphones exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; mouses 
exclusively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; keyboards exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; 
earphones exclusively for use with  hand-held games 
with liquid crystal displays; microphones exclusively 
for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; memory cards exclusively for use with hand
-held games with liquid crystal displays; handset 
cradles for hand-held games with liquid crystal 
displays; parts and accessories for hand-held games 
with liquid crystal displays; cards for trading card 
games; astronaut-shaped toys; mini-car toys; radio 
control receivers and transmitters for model toys; 
motor controllers for model toys; toy model rockets; 
model toys; toy action figures; molded toy figures; 
toys; dolls; dice games; chess games; checker sets; 
conjuring apparatus; dominoes; playing cards; 
trading card games; game cards; game equipment; 
billiard equipment; archery bows; baseball gloves; 
bowling bags; boxing gloves; chest expanders; golf 
bags; golf ball markers; golf clubs; golf tees; Guts for 
rackets for tennis or badminton; paragliders; racket 
cases for tennis or badminton; rackets for tennis or 
badminton; roller skates; ski bindings; ski cases; 
stationary exercise bicycles and rollers therefor; surf 
boards; waterskis; all included in class 28

מכונות שעשועים לשימוש בפארקי שעשועים אחרות ממכונות
משחקי וידיאו לארקאדה; צעצועים עבור חיות מחמד ביתיים;
משחקים לאחיזה ידנית עם לוחות תצוגה דיגיטליים; אוזניות
לראש לשימוש בלעדי עם משחקים לאחיזה ידנית עם לוחות

תצוגה דיגיטליים; עכברים לשימוש בלעדי עם משחקים לאחיזה
ידנית עם לוחות תצוגה דיגיטליים; מקלדות לשימוש בלעדי עם
משחקים לאחיזה ידנית עם לוחות תצוגה דיגיטליים; אוזניות
לשימוש בלעדי עם משחקים לאחיזה ידנית עם לוחות תצוגה
דיגיטליים; מיקרופונים לשימוש בלעדי עם משחקים לאחיזה

ידנית עם לוחות תצוגה דיגיטליים; כרטיסי זיכרון לשימוש בלעדי
עם משחקים לאחיזה ידנית עם לוחות תצוגה דיגיטליים;

עריסות למערכות יד   לשימוש בלעדי עם משחקים לאחיזה
ידנית עם לוחות תצוגה דיגיטליים; חלקים ואביזרים לשימוש

בלעדי עם משחקים לאחיזה ידנית עם לוחות תצוגה דיגיטליים;
כרטיסים עבור משחקים עם כרטיסי סחר; צעצועים בצורת

אסטרונאוט;  צעצועי רכב-זעיר; מקלטים ומשדרים   עם בקרה
אלחוטית עבור  צעצועי דגם; בקרי מנוע עבור  צעצועי דגם;
דגמי צעצוע לרקטות; דגמי צעצוע; צעצועי דמויות פעולה;
צעצועי דמויות מתבנית; צעצועים; בובות משחקי קוביות;
משחקי שחמט; מערכות דמקה; מתקנים לקסמים, דומינו;

קלפים; משחקי כרטיסי סחר; קלפי משחק;ציוד משחקים; ציוד
ביליארד; קשתות; כפפות בייסבול; שקי כדורת; כפפות אגרוף;
מתקנים לפיתוח חזה;  שקי גולף; סמנים לכדורי גולף; אלות-
גולף; תלליות גולף; גידי תפירה עבור  מחבטות טניס או

בדמינטון; גלשונים; נרתיקים עבור מחבטות טניס או בדמינטון;
מחבטות טניס או בדמינטון; מחליקיים; כריכי סקי;  נרתיקי סקי;
אופני כושר  נייחים וגלילים מהם; מגררות גלים; מגלשי מים;

הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

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

PSP GO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221056 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 57530/06/2010



Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 תמוז תש"ע - 57630/06/2010



Authenticating works of art; computer software 
consultancy; computer systems analysis; computer 
software design; computer programming, or 
maintenance of computer software; computer virus 
protection services; creating and maintaining web 
sites for others; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
designing of machines, apparatus, instruments 
[including their parts] or systems composed of such 
machines, apparatus and instruments; designing 
consumer video game machines; dress designing; 
duplication of computer programs; graphic arts 
designing; installation of computer software; online 
verification and attestation of users in relation to 
electronic commerce; packaging design; providing 
meteorological information; providing search engines 
for the internet; recovery of computer data; rental of 
computers; rental of measuring apparatus; rental of 
web servers; updating of computer software;  all 
included in class 42.

אישורם של דברי אומנות; ייעוץ בעניין תוכנות מחשב; ניתוח
מערכות מחשב; עיצוב תוכנות מחשב; תכנות מחשב או אחזקת
תוכנות מחשב; שירותי אנטי וירוס מחשב; בנייה ואחזקת אתרי
אינטרנט לאחרים; המרת נתונים של תוכניות מחשב ונתונים
[לא המרה פיזית]; עיצוב של מכונות, התקנים, מכשירים

[לרבות חלקיהם] או מערכות המורכבות ממכונות, התקנים,
ומכשירים כאלה; עיצוב מכונות למשחקי וידיאו לצרכן; עיצוב
שמלות;  שכפול תוכניות מחשב; עיצוב  אומניות גרפיות;

התקנות תוכנות מחשב; אימות והצהרה מקוונת של משתמשים
בקשר לסחר אלקטרוני; עיצוב אריזות; אספקת מידע

מטאורולוגי; אספקת מנועי חיפוש עבור האינטרנט; קבלה
בחזרה של נתוני מחשב; השכרת מחשבים;  השכרת התקני
מדידה; השכרת שרתי רשת; עדכנת תוכנות מחשב; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (a.t.a. Sony Computer Entertainment 
Inc.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

PSP GO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221058 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 57730/06/2010



Class: 3 סוג: 3

Switzerland , 12/12/2008, No. 65130/2008 שוויץ , 12/12/2008 , מספר 65130/2008

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)

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 לא למטרה
רפואית; סבוני טואלט, דאודוראנטים לגוף; תמרוקים דהיינו
קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות לפנים, לגוף ולידיים;
תכשירי הגנה מהשמש (מוצרי תמרוקים); תכשירי איפור;
שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים וצרי לעיצוב שיער וטיפוח
השיער; לכות לשיער; תכשירי צביעת שיער והלבנת שיער;
תכשירים לסלסול קבוע ולתלתול; שמנים אתריים לשימוש

אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via penate 4  , Mendrisio, CH 6850, Switzerland

Identification No.: 52274

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.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CEDRE OLYMPE

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221059 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 57830/06/2010



Class: 10 סוג: 10

U.S.A. , 15/04/2009, No. 77714227 ארה"ב , 15/04/2009 , מספר 77714227

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Lasers for surgical and medical use; all included in 
class 10.

לייזרים לשימוש ניתוחי ורפואי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oclaro, Inc.

Address: 2584 Junction Avenue, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800304

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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OCLARO

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221060 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 57930/06/2010



Protective optical visors, spectacles and goggles; 
lens inserts for protective optical visors, spectacles 
and goggles; all included in Class 9.

מגני שמש אופטיים, משקפיים ומשקפי מגן; עדשות תוספת
עבור מגני שמש אופטיים, משקפיים ומשקפי מגן; הכל כלול

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GENTEX CORPORATION

Address: P.O.Box 315, Carbondale, Pennsylvania, 
18407, U.S.A.

Identification No.: 800311

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 02/12/2008, No. 77/624,708 ארה"ב , 02/12/2008 , מספר 77/624,708

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

STEP-IN

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221063 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 58030/06/2010



Bathing suits, pullovers, shirts, waistcoats, skirts, 
jackets, trousers, sweaters, t-shirts, shorts, bermuda 
shorts, suits, coats, top coats, parkas, bomber 
jackets, raincoats, trench coats, costumes, night 
dresses, skirt suits, long blouses, dressing gowns, 
bathrobes, night gowns, morning gowns, pyjamas, 
track suits, slips, waist slips, corsets, camisoles, 
brassieres, vests, panties, long leg panties, briefs, 
bodies, tops, garters, gloves, socks, ties, foulards, 
bow-ties, shawls, scarves, headgear, berets, caps, 
hats; all included in class 25.

בגדי ים, פולוברים, חולצות, אפודות, חצאיות, ג'קטים, מכנסיים,
סוודרים, חולצות-T, מכנסיים קצרים, מכנסיים קצרים מסוג
ברמודה, חליפות, מעילים, מעילים עליונים, דובונים, מעילי
טייסים, מעילי גשם, מעילי טרנץ', תחפושות, שמלות ערב,
חליפות חצאית, חולצות נשים ארוכות, כותנות בית, חלוקי

רחצה, כותנות לילה, כותנות בוקר, פיג'מות, אימוניות, ציפיות,
ציפיות מותן, קורסטים, תחתוניות, חזיות, ווסטים, גרביונים,
גרביונים לרגליים ארוכות, תחתונים, גופיות, עליוניות, ביריות,
כפפות, גרביים, עניבות, פולרדים, עניבות פרפר, שאלים,

צעיפים, כיסויי ראש, ברטים, כומתות, כובעים; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ogretmen Corap Fabrikasi Anonim Sirketi

Address: Evren Mahallesi Tufan Sokak No: 36/2, Gunesli, 
Bagcilar, Istanbul, Turkey

Identification No.: 800312

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 221072 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 58130/06/2010



Services relating the advertising, marketing and 
public relations (including the organization of 
exhibitions and fairs for trade purposes); office 
services; business administration, management and 
consultancy services related with these matters 
(including the accounting services); import-export 
agency services; services of an expert for trade and 
industrial products; organization and arrangement of 
public auctions; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; all 
included in class 35.

שירותים הקשורים לפרסום, שיווק וקידום מכירות (כולל הארגון
של תערוכות וירידים למטרות מסחר); שירותי משרד; שירותי
אדמיניסטרציה, ניהול וייעוץ עסקי הקשור לעניינים אלה (כולל
שירותי הנהלת חשבונות); שירותי סוכנות ייבוא-ייצוא; שירותי
מומחה למסחר ומוצרים תעשייתיים; ארגון וסידור של מכירות
פומביות; הבאה יחד, לטובת אחרים, של מבחר סחורות (לא
כולל העברתן), המאפשרת ללקוחות לראות ולרכוש באופן נוח

סחורות אלה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ogretmen Corap Fabrikasi Anonim Sirketi

Address: Evren Mahallesi Tufan Sokak No: 36/2, Gunesli, 
Bagcilar, Istanbul, Turkey

Identification No.: 800312

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 221073 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 58230/06/2010



Metal clasps for bags; all included in class 6. אבזמי מתכת לתיקים; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BALENCIAGA

Address: Paris, France

Identification No.: 3572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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. 221074 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 58330/06/2010



Leather and imitations of leather, animal skins and 
imitation animal skins; goods of leather and imitations 
of leather, namely key wallets (leatherware), 
handbags, luggage, wallets, purses, briefcases, 
school bags, beach bags, sling bags for travel, 
suitcases, trunks and travelling bags, rucksacks, 
shopping bags, toilet bags sold empty, umbrellas, 
parasols, vanity cases (not fitted), travelling cases, 
travelling sets, namely coordinated luggage sets for 
travelling, attache cases, key cases in leather, 
harness for animals, whips, harness and saddlery; all 
included in class 18.

עור וחיקויי עור, עורות בעלי חיים וחיקויי עורות בעלי חיים;
סחורות מעור וחיקויי עור, דהיינו ארנקי מפתחות (טובין מעור),
תיקי יד, מטען, ארנקים, ארנקי נשים, תיקי מסמכים, תיקי בית
ספר, תיקי ים, תיקי מנשא לנסיעות, מזוודות, תיבות ותיקי
נסיעה, תרמילים, תיקי קניות, תיקי טואלט הנמכרים ריקים,
מטריות, שמשיות, נרתיקי איפור (לא מותאמים), נרתיקים
לנסיעות, סטים לנסיעות, דהינו סטים מתואמים של מטען
לנסיעות, נרתיקי נספחים, נרתיקי מפתחות מעור, רתמות

לבעלי חיים, שוטים, רתמות ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BALENCIAGA

Address: Paris, France

Identification No.: 3572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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. 221077 מספר סימן

Application Date 02/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 58430/06/2010



Cosmetic care and make - up products; all included 
in class 3.

מוצרי קוסמטיקה טיפוח ואיפור; כולם נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ori Tolgy שם: אורי טולגי

Address: Iben Gvirol 54, Tel Aviv, Israel כתובת : אבן גבירול 54  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 24913410מספר זיהוי: 24913410

LAOR

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221086 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 58530/06/2010



Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials. all included in 
calss 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים,
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד

ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיבים גולמיים;
כולם נכללים בסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Eshel Duvdevani שם: אשל דובדבני

Address: 62 Hatzav St., Kfar Veradim, Israel כתובת : רח' חצב 62, כפר ורדים, ישראל

Identification No.: 059801092מספר זיהוי: 059801092

Name: Izhar Ben Sason שם: יזהר בן ששון

Address: P.O.B. P.OB. 193, Kibbutz Roch Hanikra, D.N. 
Matei Asher, Israel

כתובת : קיבוץ ראש הנקרה, ת.ד.193,      , ד"נ מטה אשר,
ישראל

Identification No.: 056106917מספר זיהוי: 056106917

גיבון
Gibbon

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221087 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 58630/06/2010



Leather belts for men; all included in class 18. חגורות עור לגבר; נכלל בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Briko Boer Lecha Yoter Ltd. שם: בריקו בוער לך יותר בע"מ

Address: Hanamal St. 41, Haifa, Israel כתובת : הנמל 41, חיפה, ישראל

Identification No.: 514264217מספר זיהוי: 514264217

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mike Ben Ari

Address:

שם: מייק בן ארי

כתובת : העצמאות 39, חיפה, ישראל

LAMi'S

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221090 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 58730/06/2010



Spandex yarn; silk yarn; yarn; worsted wool; spun 
silk; filament yarn; filature yarn; rayon; palm fiber; 
elastic yarn for textile use; all included in class 23.

מטווה ספנדקס; מטווה משי; מטווה; צמר משזר; משי שאריות;
מטווה חוטי; חוטי טוויה; זהורית; סיב פאלם; מטווה אלסטי

לשימוש בטקסטיל; כולם כלולים בסוג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JIANGSU SHUANGLIANG SPANDEX CO., LTD.

Address: Shuangliang New Material Industrial Park, 
Jiangsu, Ligana, Jiangyin, People's Republic of China

Identification No.: 70435

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park 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. 221092 מספר סימן

Application Date 21/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 58830/06/2010



Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices; included in class 3.

סבונים, בישום, שמנים אתריים, תרחיצי שיער, משחות שיניים;
הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: G.D. PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

Address: 94 Nalini Ranjan Ave., New Alipore, Kolkata , 
700053, Asha Mahal, India

Identification No.: 70436

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

BOROLINE

Application Date 24/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221103 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 58930/06/2010



Providing food and beverages, including, frozen 
yogurt products; included in class 43.

הספקת מזון ומשקאות, לרבות מוצרי יוגורט קפוא; הנכללים
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yaniv Zaken שם: יניב זקן

Address: כתובת : רח' גויבה 9, אילת, 88000, ישראל

Identification No.: 027709823מספר זיהוי: 027709823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz, Horn & Co.

Address: 1 Azrieli Center Round Tower, 18th Floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: ברץ, הורן ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 1 מגדל עגול, קומה 18, תל אביב,
67021, ישראל

יוגלי
Yogli

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221153 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 59030/06/2010



Bread, pastries, rice cakes, pita-pocket bread, cakes, 
pretzel, wafers; all in cluded in class 30.

לחם, דברי מאפה, פריכיות, פריכיות, פיתות, עוגות, בייגלה,
ופלים, הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: District bakery Kiryat Shmona (1986) Ltd. שם: מאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ

Address: South Industrial Area , P.O.B. 244, Kiryat 
Shmona , 10200, Israel

כתובת : אזור התעשייה דרומי, ת.ד.244, קרית שמונה, 10200,
ישראל

Identification No.: 511129066מספר זיהוי: 511129066

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: 4 Itamar Ben Avi St.  , Tel Aviv, 64736, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' איתמר בן אב"י 4  , תל אביב, 64736, ישראל

בראשית

Application Date 27/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221154 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 59130/06/2010



Restaurant services; all included in class 43. שירותי מסעדות; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Auntie Anne's Inc.

Address: Suite 200, 48-50 W. Chestnut Street, Lancaster, 
Pennsylvania, 17603, U.S.A.

Identification No.: 800320

(a Pennsylvania corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

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. 221157 מספר סימן

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 59230/06/2010



Soft drinks, smoothies, lemonade and fruit flavored 
beverages; all included in class 32.

משקאות קלים, שייק פירות, לימונדה ומשקאות בטעמי פירות;
הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Auntie Anne's Inc.

Address: Suite 200, 48-50 W. Chestnut Street, Lancaster, 
Pennsylvania, 17603, U.S.A.

Identification No.: 800320

(a Pennsylvania corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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. 221158 מספר סימן

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 59330/06/2010



Sausages; tinned fruits; crystallized fruits; potato 
chips; pickled vegetables; milk and milk products; 
edible oils; fruit salads; jellies for food; prepared nuts; 
processed peanuts; processed sunflower seeds; 
processed watermelon seeds; processed seeds; 
processed melon seeds; processed pine nuts; 
processed hazelnuts; sugar-roasted chestnuts; 
processed broad beans; processed beans; spiced 
beans; cooked beans; all included in class 29.

נקניקים; פירות משומרים; פירות מגובשים; צ'יפס תפוח-אדמה;
ירקות מוחמצים; חלב ומוצרי חלב; שמנים אכילים; סלטי פירות;

מקפאים למאכל; אגוזים מוכנים; בוטנים מעובדים; גרעיני
חמנייה מעובדים; גרעיני אבטיח מעובדים; גרעינים מעובדים;
גרעיני מלון מעובדים; צנוברים מעובדים; אגוזי לוז מעובדים;
ערמונים מסוכרים; פול מעובד; קטניות מעובדות; קטניות

מתובלות; קטניות מבושלות; הכל כלול בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QIAQIA FOOD CO., LTD.

Address: Lianhua Road, Economic & Tech. Development 
Zone, Hefei, Anhui, People's Republic of China

Identification No.: 800316

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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. 221161 מספר סימן

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 59430/06/2010



Hemming machines; sewing machines; packing-
sewing machines; overlock sewing machines; button 
locking machines; button attaching machines; edge 
sewing machines; flat sewing machines; cloth cutting 
machines; bedplates for industrial sewing machines; 
rotary steam presses, portable, for fabrics; stretch 
sewing machines; electric cutting machines; all 
included in Class 7.

מכונות לקיפול ותפירה של שולי הבגד; מכונות תפירה; מכונות
מילוי-תפירה; מכונות תפירה אוברלוק; מכונות לנעילת כפתור;
מכונות לחיבור כפתור; מכונות תפירת קצה; מכונות תפירה
שטוחה; מכונות לחיתוך אריג; פלטות בסיס למכונות תפירה
תעשייתיות; מגהצי קיטור מסתובבים, ניידים, עבור אריגים;
מכונות תפירה נמתחת; מכונות חיתוך חשמליות; הכל כלול

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZHEJIANG JUITA SEWING MACHINE CO., 
LTD.

Address: No. 27, Changge Road, Xiachen Town, 
Jiaojiang,, Taizhou, Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 800322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai 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. 221170 מספר סימן

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 59530/06/2010



Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising agency 
services; providing advertising and consulting 
services in the field of facilitating the planning, buying 
and selling of media; conducting marketing 
promotional events for others, all included in class 
35.

פרסום; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; תפקידי משרד;
שירותי משרד פרסום; אספקת שירותי פרסום וייעוץ בתחום
הסיוע לתכנון, לרכישה ולמכירה של מדיה; ארגון אירועי שיווק

קידומיים עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221172 מספר סימן

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 59630/06/2010



Owners

Name: Starcom MediaVest Group, Inc.

Address: 35 West Wacker Drive  , Chicago, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 63115

(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

י"ח תמוז תש"ע - 59730/06/2010



Clothing; included in class 25. ביגוד; נכלל בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Non-Stop M.G. Importing and Marketing Ltd. שם: נון סטופ מ.ג. יבוא ושיווק בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב הגבולות 6  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513010843מספר זיהוי: 513010843

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Sade, Adv.

Address: 50 Dizengoff Street  , Tel Aviv, 64332, Israel

שם: ישראל שדה, עו"ד

כתובת : רחוב דיזנגוף 50  , תל אביב, 64332, ישראל

Trade Mark No. 221190 מספר סימן

Application Date 26/05/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 59830/06/2010



Pharmaceutical and medicinal preparations for the 
skin; sanitary preparations for medical purposes; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות ורפואה לעור; תכשירים סניטריים למטרות
רפואיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: G.D. PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

Address: 94 Nalini Ranjan Ave., New Alipore, Kolkata , 
700053, Asha Mahal, India

Identification No.: 70436

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

BOROLINE

Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221228 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 59930/06/2010



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

Ownersבעלים

Name: HOP! CHANNEL LTD. שם: ערוץ הופ! בע"מ

Address: 7 Harugay Malhut Street  , Tel Aviv, 69714, 
Israel

כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7  , תל אביב, 69714, ישראל

Identification No.: 512814468מספר זיהוי: 512814468

בונבוני

Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221245 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 60030/06/2010



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

Ownersבעלים

Name: HOP! CHANNEL LTD. שם: ערוץ הופ! בע"מ

Address:  ישראל69714  , תל אביב, 7רחוב הרוגי מלכות , כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7  , תל אביב, 69714, ישראל

Identification No.: 512814468מספר זיהוי: 512814468

זזים

Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221246 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 60130/06/2010



Chocolate, products covered with chocolate and 
candy, chocolate bars, biscyits covered with caramel 
and chocolate, wafers, wafers cobered with cream-
hazelnut-chocolate, cakes, cream-cakes, biscuits, 
confectioneries, chewing gums; all included in class 
30.

שוקולד, מוצרים מצופים שוקולד וממתקים, מוטות שוקולד,
ביסקווטים מצופה בקרמל ושוקולד, ופל, ופל מצופה קצפת-
שקדים-שוקולד, עוגות, עוגות עם קצפתף בסקוויטים, דברי

מתיקה, גומי לעיסה; הנכללים 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, Dogu 3. Cadd No. 
6, Baspinar, Gaziantep, Turkey

Identification No.: 67034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד.50605, נצרת,
16164, ישראל

Trade Mark No. 221247 מספר סימן

Application Date 03/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 60230/06/2010



Class: 28 סוג: 28

Switzerland , 10/12/2008, No. 65015/2008 שוויץ , 10/12/2008 , מספר 65015/2008

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)

Gymnastic and sporting articles not included in other 
classes, in particular trampolines, included in Class 
28

מוצרי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים, במיוחד
טרמפולינות, הנכללים בסוג 28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bellicon AG

Address: Schlossberg 5, 5454 Bellikon, Switzerland

Identification No.: 800328

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

BELLICON

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221253 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 60330/06/2010



Appliances for protection against accidents, namely 
appliances for fall protection in connection with 
trampolines; pedometers; DVDs, CDs and electronic 
data carrier of all kind; downloadable data, included 
in Class 9

מכשירים להגנה מפני תאונות, שהם מכשירים להגנה מפני
נפילה מטרמפולינה; פדומטרים; DVD, CD ונושא נתונים

אלקטרוניים מכל סוג; נתונים הניתנים להורדה, הנכללים בסוג
9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bellicon AG

Address: Schlossberg 5, 5454 Bellikon, Switzerland

Identification No.: 800328

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

BELLICON

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221254 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 60430/06/2010



Class: 10 סוג: 10

Switzerland , 10/12/2008, No. 65015/2008 שוויץ , 10/12/2008 , מספר 65015/2008

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)

Therapeutic equipment, in particular trampolines for 
medical and therapeutic use, included in Class 10

ציוד תרפויטי, במיוחד טרמפולינות לשימוש רפואי ותרפויטי,
הנכללים בסוג 10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bellicon AG

Address: Schlossberg 5, 5454 Bellikon, Switzerland

Identification No.: 800328

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

BELLICON

Application Date 10/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221255 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 60530/06/2010



Unprocessed plastics, unprocessed polymers, 
unprocessed resins, unprocessed bioplastics, 
unprocessed biopolymers, unprocessed bioresins, 
unprocessed polymer emulsions, and unprocessed 
biopolymer emulsions; all included in class 1.

פלסטיק בלתי מעובד, פולימרים בלתי מעובדים, שרפים בלתי
מעובדים, ביופלסטיק בלתי מעובד, ביופולימרים בלתי

מעובדים, שרפים ביולוגיים בלתי מעובדים, תחליבים פולימריים
בלתי מעובדים, ותחליבים ביופולימריים בלתי מעובדים;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Telles LLC, a Delaware Corporation

Address: 21 ERIE STREET, CAMBRIDGE, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 800329

Telles LLC, a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221257 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 60630/06/2010



Unprocessed plastics, unprocessed polymers, 
unprocessed resins, unprocessed bioplastics, 
unprocessed biopolymers, unprocessed bioresins, 
unprocessed polymer emulsions, and unprocessed 
biopolymer emulsions; all included in class 1.

פלסטיק בלתי מעובד, פולימרים בלתי מעובדים, שרפים בלתי
מעובדים, ביופלסטיק בלתי מעובד, ביופולימרים בלתי

מעובדים, שרפים ביולוגיים בלתי מעובדים, תחליבים פולימריים
בלתי מעובדים, ותחליבים ביופולימריים בלתי מעובדים;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Telles LLC, a Delaware Corporation

Address: 21 ERIE STREET, CAMBRIDGE, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 800329

Telles LLC, a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MIREL

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221258 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 60730/06/2010



processed plastics, processed polymers, processed 
resins, processed bioplastics, processed 
biopolymers, processed bioresins, processed 
polymer emulsions, processed biopolymer 
emulsions, adhesives, resin coatings, and plastic 
coatings; all included in class 17.

פלסטיק מעובד, פולימרים מעובדים, שרפים מעובדים,
ביופלסטיק מעובד, ביופולימרים מעובדים, שרפים ביולוגיים

מעובדים, תחליבים פולימריים מעובדים, תחליבים ביופולימריים
מעובדים, דבקים, ציפויי שרף, וציפויי פלסטיק ; הנכללים כולם

בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Telles LLC, a Delaware Corporation

Address: 21 ERIE STREET, CAMBRIDGE, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 800329

Telles LLC, a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 221259 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 60830/06/2010



processed plastics, processed polymers, processed 
resins, processed bioplastics, processed 
biopolymers, processed bioresins, processed 
polymer emulsions, processed biopolymer 
emulsions, adhesives, resin coatings, and plastic 
coatings; all included in class 17.

פלסטיק מעובד, פולימרים מעובדים, שרפים מעובדים,
ביופלסטיק מעובד, ביופולימרים מעובדים, שרפים ביולוגיים

מעובדים, תחליבים פולימריים מעובדים, תחליבים ביופולימריים
מעובדים, דבקים, ציפויי שרף, וציפויי פלסטיק ; הנכללים כולם

בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Telles LLC, a Delaware Corporation

Address: 21 ERIE STREET, CAMBRIDGE, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 800329

Telles LLC, a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MIREL

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221260 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 60930/06/2010



Telecommunications; Internet protocol telephone 
services, computer aided transmission of messages 
and images, communications by computer terminals, 
communications by fiber (fibre) optic networks and 
broadband networks, radio communication, wireless 
communication, satellite transmission, rental of 
telecommunication equipment; all included in class 
38.

טלקומוניקציה; שירותי טלפון פרוטקול אינטרנט (IP), שידור
הודעות ודמויות בעזרת מחשב, תקשורת באמצעות מסופי
מחשב, תקשורת באמצעות רשתות סיבים אופטיים ורשתות
בעלות תדרים רחבים, תקשורת רדיו, תקשורת אלחוטית,

תקשורת לווין, השכרה של ציוד טלקומוניקציה; הנכללים כולם
בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zenitel Norway AS

Address: Sandakerveien 24 C, Oslo, Norway

Identification No.: 800333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 221262 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 61030/06/2010



Installation and repair of electrical apparatus; all 
included in class 37.

התקנה ותיקון של התקנים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zenitel Norway AS

Address: Sandakerveien 24 C, Oslo, Norway

Identification No.: 800333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 221263 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 61130/06/2010



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; data processing equipment and computers; 
antennas; video telephones; software; 
intercommunication apparatus; telephone sets; 
radiotelephone sets; internet protocol telephone sets 
and equipment; wireless telephone sets; telephone 
cables; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, חקר הים, סקירה, צילום,
קולנוע, ראיה, משקל, מדידה, איתות, בדיקה (פיקוח), הצלת
חיים והוראה; התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה,

צבירה, ויסות או בקרה בחשמל; התקנים להעברה, או שיחזור
של קול או דמויות; נשאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה;
ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; אנטנות; טלפוני וידאו; תוכנה;
התקנים לתקשורת פנים; מערכות טלפון; מערכות רדיו-טלפון;
מערכות וציוד טלפון פרוטקול אינטרנט (IP); מערכות טלפון

אלחוטי; כבלי טלפון; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zenitel Norway AS

Address: Sandakerveien 24 C, Oslo, Norway

Identification No.: 800333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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. 221264 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 61230/06/2010



Telecommunications; Internet protocol telephone 
services, computer aided transmission of messages 
and images, communications by computer terminals, 
communications by fiber (fibre) optic networks and 
broadband networks, radio communication, wireless 
communication, satellite transmission, rental of 
telecommunication equipment; all included in class 
38.

טלקומוניקציה; שירותי טלפון פרוטקול אינטרנט (IP), שידור
הודעות ודמויות בעזרת מחשב, תקשורת באמצעות מסופי
מחשב, תקשורת באמצעות רשתות סיבים אופטיים ורשתות
בעלות תדרים רחבים, תקשורת רדיו, תקשורת אלחוטית,

תקשורת לווין, השכרה של ציוד טלקומוניקציה; הנכללים כולם
בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zenitel Norway AS

Address: Sandakerveien 24 C, Oslo, Norway

Identification No.: 800333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

CCoIP

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221265 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 61330/06/2010



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; data processing equipment and computers; 
antennas; video telephones; software; 
intercommunication apparatus; telephone sets; 
radiotelephone sets; internet protocol telephone sets 
and equipment; wireless telephone sets; telephone 
cables; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, חקר הים, סקירה, צילום,
קולנוע, ראיה, משקל, מדידה, איתות, בדיקה (פיקוח), הצלת
חיים והוראה; התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה,

צבירה, ויסות או בקרה בחשמל; התקנים להעברה, או שיחזור
של קול או דמויות; נשאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה;
ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; אנטנות; טלפוני וידאו; תוכנה;
התקנים לתקשורת פנים; מערכות טלפון; מערכות רדיו-טלפון;
מערכות וציוד טלפון פרוטקול אינטרנט (IP); מערכות טלפון

אלחוטי; כבלי טלפון; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zenitel Norway AS

Address: Sandakerveien 24 C, Oslo, Norway

Identification No.: 800333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

CCoIP

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221266 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 61430/06/2010



Installation and repair of electrical apparatus; all 
included in class 37.

התקנה ותיקון של התקנים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zenitel Norway AS

Address: Sandakerveien 24 C, Oslo, Norway

Identification No.: 800333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

CCoIP

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221267 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 61530/06/2010



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: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89,  , Rixensart, Belgium

Identification No.: 54228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

ZUMAGEV

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221275 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 61630/06/2010



Class: 13 סוג: 13

U.S.A. , 13/01/2009, No. 77/648,702 ארה"ב , 13/01/2009 , מספר 77/648,702

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Holsters; military and police duty gear; ammo 
caddies; cartridge pouches; gun cases; cartridge 
belts; holster adapters; magazine holders for 
weapons; slings; non-explosive defensive weapons 
in the nature of an irritant packaged in aerosol 
containers; kits for cleaning and preserving firearms; 
all included in class 13.

נרתיקי אקדח;  ציוד לתפקיד צבאי ומשטרתי; נושאי תחמושת;
פאוצ'ים לתרמילים; תיבות לרובים; חגורות לתרמילים; מתאמי

נרתיק אקדח; מחזיקי מחסניות לנשק; רצועות; כלי נשק
הגנתיים לא נפיצים מסוג מגרה הארוז במכלי תרסיס; ערכות

לניקוי ושימור נשק; הנכללים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Safariland, LLC

Address: 13386 International Parkway, Jacksonville, FL 
32218, U.S.A.

Identification No.: 800330

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFARILAND

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221276 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 61730/06/2010



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: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89,  , Rixensart, Belgium

Identification No.: 54228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

MAGENZEL

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221277 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 61830/06/2010



Ground manned or unmanned vehicle for external 
towing of airplanes; all included in class 12.

כלי רכב יבשתי מאויש או לא מאויש לגרירה חיצונית של
מטוסים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. שם: התעשיה האוירית לישראל בע"מ

Address: Ben-Gurion International Airport, Lod 70100, 
Israel

כתובת : נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון, לוד, 70100, ישראל

Identification No.: 520027194מספר זיהוי: 520027194

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 221278 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 61930/06/2010



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: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89,  , Rixensart, Belgium

Identification No.: 54228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

MAGOLO

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221279 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 62030/06/2010



Audio and video recordings; discs, tapes and wires, 
all bearing audio or video recordings; compact discs; 
digital audio tapes; gramophone records; video 
games; computer games; computer programs for 
playing games but not including any such goods 
relating to weapons, ammunition or other military 
apparatus; all included in class 9.

הקלטות אודיו ווידאו; דיסקים, קלטות וחוטים, כולם יכולים
לשאת הקלטות אודיו או וידאו; תקליטורים; קלטות אודיו
דיגיטאלי; תקליטי גרמופון; משחקי וידאו; משחקי מחשב;

תוכניות מחשב למשחק במשחקים אך לא כולל סחורות כלשהן
הקשורות לנשקים, תחמושת או מכשירים צבאיים אחרים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Arsenal Football Club Public Limited 
Company

Address: Highbury House, 75 Drayton Park, LONDON N5 
1BU , United Kingdom

Identification No.: 800331

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 221280 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 62130/06/2010



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: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89,  , Rixensart, Belgium

Identification No.: 54228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

MAGATRIS

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221281 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 62230/06/2010



Class: 18 סוג: 18

U.S.A. , 13/01/2009, No. 77/648,702 ארה"ב , 13/01/2009 , מספר 77/648,702

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

All-purpose utility bags and gear bags; all included in 
class 18.

תיקים שימושיים ותיקי ציוד לכל מטרה; הנכללים כולם בסוג
.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Safariland, LLC

Address: 13386 International Parkway, Jacksonville, FL 
32218, U.S.A.

Identification No.: 800330

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFARILAND

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221282 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 62330/06/2010



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: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89,  , Rixensart, Belgium

Identification No.: 54228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

AMAGEXAR

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221283 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 62430/06/2010



Ground manned or unmanned vehicle for external 
towing of airplanes; all included in class 12.

כלי רכב יבשתי מאויש או לא מאויש לגרירה חיצונית של
מטוסים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. שם: התעשיה האוירית לישראל בע"מ

Address: Ben-Gurion International Airport, Lod 70100, 
Israel

כתובת : נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון, לוד, 70100, ישראל

Identification No.: 520027194מספר זיהוי: 520027194

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

TAXIBOT

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221284 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 62530/06/2010



Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 13/01/2009, No. 77/648,702 ארה"ב , 13/01/2009 , מספר 77/648,702

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Body armor; ballistic vests; riot control gear; radio 
holders; cassette recorder cases; gas mask pouches; 
concealed bullet-resistant panels used in body armor; 
portable ballistic shields; night vision scopes; 
reflective ultra-violet imaging systems comprised of 
night vision scopes, shortwave ultra-violet lights and 
lenses; optics for weapons; scales; evidence bags; 
evidence tape; plastic restraints; all included in class 
9.

שריון גוף; וסטים בליסטיים; ציוד לבקרת מהומות; מחזיקי רדיו;
תיבות לרשמקולים; פאוצ'ים למסכות גז; פנלים מוסתרים חסיני

קליעים המשמשים בשריון גוף; מגנים בליסטיים נישאים;
משקפות לראיית לילה; מערכות הדמיה רפלקטיביות על-

סגוליות המכילות משקפות לראיית לילה, אורות ועדשות על-
סגוליות בגל קצר; מכשירים אופטיים לכלי נשק; מאזניים; תיקי
ראיות; טייפ ראיות; אזיקוני פלסטיק; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Safariland, LLC

Address: 13386 International Parkway, Jacksonville, FL 
32218, U.S.A.

Identification No.: 800330

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFARILAND

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221285 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 62630/06/2010



Toys, games and playthings; models in kit form; 
gymnastic and sporting articles; bags adapted for 
carrying sporting articles; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; ordinary playing cards; all included 
in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; מודלים בצורת ערכה; פריטי
התעמלות וספורט; תיקים מותאמים לנשיאת פריטי ספורט;
חלקים ואביזרים לכל הסחורות הנ"ל; קלפי משחק רגילים;

הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Arsenal Football Club Public Limited 
Company

Address: Highbury House, 75 Drayton Park, LONDON N5 
1BU , United Kingdom

Identification No.: 800331

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 221286 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 62730/06/2010



Articles of outer clothing; articles of sports clothing, 
footwear; all included in class 25.

פריטי לבוש חיצוני; פריטי לבוש ספורט, הנעלה; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Arsenal Football Club Public Limited 
Company

Address: Highbury House, 75 Drayton Park, LONDON N5 
1BU , United Kingdom

Identification No.: 800331

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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. 221287 מספר סימן

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 62830/06/2010



Class: 25 סוג: 25

U.S.A. , 13/01/2009, No. 77/648,702 ארה"ב , 13/01/2009 , מספר 77/648,702

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Gloves; apparel, namely t-shirts, polo shirts, jackets; 
all included in class 25.

כפפות; לבוש, דהיינו חולצות טי, חולצות פולו, ז'קטים; הנכללים
כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Safariland, LLC

Address: 13386 International Parkway, Jacksonville, FL 
32218, U.S.A.

Identification No.: 800330

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFARILAND

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221290 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 62930/06/2010



Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של מחלות הלב וכלי הדם;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Schering-Plough (Ireland) Company

Address: Rathdrum, County Wicklow, Ireland

Identification No.: 69965

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.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

COPARO

Application Date 11/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221293 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 63030/06/2010



Nasal aspirator; all included in class 10 משאף אפי; הנכללים כולם בסוג 10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OTRITAF

Application Date 12/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221299 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 63130/06/2010



Educational, instructional services and seminars; 
organizing, administering, supervising and marking 
examinations and competitions in fields of finance, 
banking, insurance and investments; publishing 
services; publishing printed matter and computer 
software; all included in class 41

חינוך, שירותי הדרכה וסמינרים; ארגון, ניהול, פיקוח ומתן
ציונים לבחינות ולתחרויות בתחומי פיננסים, בנקאות, ביטוח
והשקעות; שירותי הוצאה לאור; הוצאה לאור של חומר מודפס

ותוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Financial Planning Standards Board Ltd.,

Address: 1700 Broadway, Denver, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 800338

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 221307 מספר סימן

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 63230/06/2010



Banking, financial, insurance and investment 
services; financial advisory services; financial 
appraisal services; financial consultation services; 
provision of financial information; financial 
management; financial planning, preparation of 
financial reports and analysis; financial research; all 
included in class 36

שירותי בנקאות, פיננסים, ביטוח והשקעות; שירותי ייעוץ
פיננסי; שירותי הערכה פיננסיים; שירותי התייעצות פיננסית;
אספקת מידע פיננסי; ניהול פיננסי; תכנון פיננסי, הכנת דוחות

פיננסים וניתוחם; מחקר פיננסי; הנכללים כולם בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Financial Planning Standards Board Ltd.,

Address: 1700 Broadway, Denver, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 800338

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

CFP

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221308 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 63330/06/2010



Banking, financial, insurance and investment 
services; financial advisory services; financial 
appraisal services; financial consultation services; 
provision of financial information; financial 
management; financial planning, preparation of 
financial reports and analysis; financial research; all 
included in class 36

שירותי בנקאות, פיננסים, ביטוח והשקעות; שירותי ייעוץ
פיננסי; שירותי הערכה פיננסיים; שירותי התייעצות פיננסית;
אספקת מידע פיננסי; ניהול פיננסי; תכנון פיננסי, הכנת דוחות

פיננסים וניתוחם; מחקר פיננסי; הנכללים כולם בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Financial Planning Standards Board Ltd.,

Address: 1700 Broadway, Denver, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 800338

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Trade Mark No. 221309 מספר סימן

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 63430/06/2010



Educational, instructional services and seminars; 
organizing, administering, supervising and marking 
examinations and competitions in fields of finance, 
banking, insurance and investments; publishing 
services; publishing printed matter and computer 
software; all included in class 41

חינוך, שירותי הדרכה וסמינרים; ארגון, ניהול, פיקוח ומתן
ציונים לבחינות ולתחרויות בתחומי פיננים, בנקאות, ביטוח

והשקעות; שירותי הוצאה לאור; הוצאה לאור של חומר מודפס
ותוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Financial Planning Standards Board Ltd.,

Address: 1700 Broadway, Denver, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 800338

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

CFP

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221310 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 63530/06/2010



Alcoholic beverages excluding beers; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים למעט בירות; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Diageo North America, Inc.

Address: Norwalk, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 40424

(Connecticut Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STE PIERRE SMIRNOFF FLS

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221518 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 63630/06/2010



Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating and water supply
purposes and as well as components and spare parts
for all the aforesaid goods; water supply and
distribution installations, water supply purposes as
well as components and spare parts therefore;
sanitary apparatus and installations, parts for sanitary
installations, sanitary outlet devices, components and
spare parts for the aforesaid goods; sanitary fittings,
fittings for sanitary installations; components and
spare parts for the aforesaid goods; faucet aerators
with and without aeration, stream straightener, faucet
aerators with integrated or upstream connected flow
regulators; faucet aerators with integrated or
upstream connected restrictors as well as
components and spare parts therefore; flow rate
regulators and flow restrictors, non-return valves, non
-return valves with integrated or upstream connected
flow regulators;
non-return valves with integrated or upstream
connected restrictors as well as components and
spare parts therefore; showers such as hand
showers and shower heads with integrated or
upstream connected flow regulators, hand showers
and shower heads with integrated or upstream
connected restrictors, wall-mounted showers, kitchen
sprays, Vario-showers, massage showers, flow
diverters as well as components and spare parts
therefore; Sanitary hoses such as shower hoses, pull
-out hoses, connecting hoses for sanitary fittings as
well as components and spare parts therefore; filters
for sanitary installations, cap screens as well as
components and spare parts therefore; non-return
valve connector, vacuum breaker, by-pass valves for
heating and sanitary installations, swivel joints, water
hammer arresters for sanitary installations, noise
suppressors for sanitary installations as well as
components and spare parts therefore; installation
wrenches of plastic and metal for all the aforesaid
goods; sanitary swivel spouts for sanitary tapware as
well as components and spare parts for the aforesaid
goods of metal and/or plastic; all included in class 11

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, למטרות אוורור ואספקת מים וכמו כן רכיבים וחלקי
חילוף לכל הטובין הנזכרים לעיל;  מתקנים לאספקת וחלוקת
מים, מטרות אספקת מים וכן מרכיבים וחלקי חילוף עבורם;
התקנים ומתקנים סניטאריים, חלקים למתקנים סניטאריים,
התקני מוצא סניטאריים, רכיבים וחלקי חילוף עבור הטובין
הנזכרים לעיל; מתאמים סניטאריים, מתאמים למתקנים

סניטאריים;  רכיבים וחלקי חילוף עבור הטובין הנזכרים לעיל;
מרססי ברז עם ובלי ריסוס, מיישר זרם, מרססי ברז עם

מווסתי זרם משולבים או מחוברים במעלה הזרם; מרססי ברז
עם  מגבילי זרם משולבים או מחוברים מלמעלה עם רכיבים
וחלקי חילוף עבורם; מווסת קצב זרימה ומגבילי זרימה,

שסתומי אל-חוזר, שסתומי אל-חוזר עם מווסתי זרם משולבים
או מחוברים במעלה הזרם; שסתומי אל-חוזר עם מגבילי זרם
משולבים או מחוברים מלמעלה וכן רכיבים וחלקי חילוף עבורם;
מקלחונים כמו מקלחוני יד ומקלחוני ראש משולבים עם מווסתי
זרם משולבים או מחוברים במעלה הזרם, מקלחוני יד וראשי

מקלחונים עם מגבילי זרם משולבים או מחוברים במעלה הזרם,
מקלחונים קבועים בקיר, מרססים למטבח, מקלחונים שונים,
מקלחוני עיסוי, מסיטי זרימה וכן רכיבים וחלקי חילוף עבורם;
זרנוקים סניטאריים כגון זרנוקי מקלחת, זרנוקים הניתנים

לשליפה, צינורות חיבור למתאמים סניטאריים וכן רכיבים וחלקי
חילוף עבורם; מסננים למתקנים סניטאריים, כיסויי מגן וכן
רכיבים וחלקי חילוף עבורם; מחבר שסתום אל-חזור, מפסק

שאיבה, שסתומי מעקף לחימום ולמתקנים סניטאריים, חיבורים
מסתובבים, פטיש לעצירת מים למתקנים סניטאריים, מדכאי
רעש למתקנים סניטאריים וכן רכיבים וחלקי חילוף עבורם;

מפתח ברגים מפלסטיק או מתכת לצורך התקנה עבור הטובין
הנזכרים לעיל; פיות סיבוביות סניטאריות לציפוי סניטארי וכן
רכיבים וחלקי חילוף עבור הטובין הנזכרים לעיל ממתכת ו/ או

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

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

NEOPERL

Application Date 21/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221536 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 63730/06/2010



Owners

Name: NEOPERL GmbH

Address: Klosterrunsstr 11, Mullheim,, Germany

Identification No.: 70445

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

י"ח תמוז תש"ע - 63830/06/2010



Financial services, namely, providing for the 
exchange of foreign currency, commodities and 
financial derivatives via a global communications 
network; providing information in the fields of foreign 
currency, commodities and financial derivatives via a 
global communications network; all included in class 
36.

שירותים פיננסיים, דהיינו מתן שירותי סחר חליפין במטבע חוץ,
סחורות ונגזרים פיננסיים באמצעות רשת תקשורת גלובלית;
שירותי מידע בקשר למטבע חוץ, סחורות ונגזרים פיננסיים
באמצעות רשת תקשורת גלובלית; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ava Financial Ltd.

Address: Road Town, P.O.B. 3161, Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 800550

BVI Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

AVA FX

Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223131 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 63930/06/2010



Footwear and Apparel, included in Class 25 הנעלה והלבשה, הנכללות בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.

Address: 20 Guest Street, Boston, Massachusetts, 
02135, U.S.A.

Identification No.: 14473

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 224415 מספר סימן

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 64030/06/2010



Real estate brokerage; all inlcuded in class 36. תיווך מקרקעין; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tomer Arent שם: תומר ארנט

Address: 19/5 Nelson Glik Street, P.O.B. 23330, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רח' נלסון גליק 19/5 , ת.ד.23330, ירושלים, ישראל

Identification No.: 043186725מספר זיהוי: 043186725

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the REAL ESTATE, MATCHING 
ONE NEEDS separately, but in the combination of 
the mark.

REAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב
ESTATE, MATCHING ONE NEEDS בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 226428 מספר סימן

Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 64130/06/2010



Air conditioners; apparatus for heating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and for lighting; all 
included in class 11.

מזגנים; התקנים לחימום, לבישול, לקירור, לייבוש, לאוורור
ולמאור; הכלולים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SAKAL DUTY FREE LTD. שם: סקאל דיוטי פרי בע"מ

Address: 2 Hashonit St., Herzeliya, Israel כתובת : רחוב השונית 2, הרצליה, ישראל

Identification No.: 512519687מספר זיהוי: 512519687

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gootfried, Wasercug & Co., Advs.

Address: 68 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, 64952, Israel

שם: גוטפריד, וסרצוג ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 68  , תל אביב, 64952, ישראל

Trade Mark No. 226738 מספר סימן

Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 64230/06/2010



Providing a website for points of interest, news and 
articles in the field of employmen; included in class 
35.

אתר אינטרנט המספק נקודות  ציון, מידע, חדשות ומאמרים
בתחומי התעסוקה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: VICHADO LTD. שם: ויצ'אדו בע"מ

Address: 30 Herzel St., P.O.B. 15387, Rishon Lezion, 
75053, Israel

כתובת : רחוב הרצל 30, ת.ד.15387, ראשון לציון, 75053,
ישראל

Identification No.: 514097120מספר זיהוי: 514097120

ויצאדו בעמ

Trade Mark No. 227211 מספר סימן

Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 64330/06/2010



Providing a website for points of interest, news and 
articles in the field of real estate; included in class 36.

אתר אינטרנט המספק נקודות ציון, מידע, חדשות ומאמרים
בתחום הנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: VICHADO LTD. שם: ויצ'אדו בע"מ

Address: 30 Herzel St., P.O.B. 15387, Rishon Lezion, 
75053, Israel

כתובת : רחוב הרצל 30, ת.ד.15387, ראשון לציון, 75053,
ישראל

Identification No.: 514097120מספר זיהוי: 514097120

ויצאדו בעמ

Trade Mark No. 227213 מספר סימן

Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 64430/06/2010



Sealing, filling and isolation materials; raised borders 
and profiles made from plastic materials for the 
industry, carpentry and furniture; non-metallic pipes 
for various uses;  all included in class 17.

חומרי אטימה, סתימה ובידוד; קנטים ופרופילים מחומרים
פלסטיים לתעשייה,לנגרות ולרהיטים; צינורות לא מתכתיים

לשימושים שונים; הנכללים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tubex Industries (1989) Ltd. שם: טיובקס תעשיות (1989) בע"מ

Address: 17 Shapira St., Rishon Le Zion, Israel כתובת : שפירא 17, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511431686מספר זיהוי: 511431686

טיובקס תעשיות (1989) בע"מ

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תעשיות, בע"מ and the year
1989, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תעשיות
ובע"מ ובשנה 1989, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Trade Mark No. 227253 מספר סימן

Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

י"ח תמוז תש"ע - 64530/06/2010



Hair salon services; applying hair extensions, 
performing hair straightening, including japanese hair 
straightening; pedicure; manicure; eyebrow 
grooming; permanent make-up services; professional 
make-up services; all included in class 44.

שירותי מספרה; הוספת תוספות שיער ביצוע החלקות שיער,
כולל החלקה יפנית, פדיקור, מניקור, מריטת גבות, שירותי
איפור קבוע, שירותי איפור מקצועי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Robert Revivo שם: רוברט רביבו

Address: 20 Florentin St., Jerusalem, 96831, Kiryat 
Hayovel, Israel

כתובת : רח' פלורנטין 20, ירושלים, 96831, קריית היובל, ישראל

Identification No.: 53363982מספר זיהוי: 53363982

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word HAIR separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה שיער
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

עיר השיער
HairCity

Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229126 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 64630/06/2010



Computer services, namely, providing a search 
platform to allow users to request content from and 
receive content to a mobile device; search engine 
services, namely provide a search engine for 
obtaining electronic content, information and local 
services on the internet to be viewed on wireless and 
mobile devices; providing temporary use of online 
non-downloadable software which provides a user 
interface for a search engine accessible through 
mobile devices; providing temporary use of online 
non-downloadable software for disseminating of 
targeted advertising content, data and information via 
wireless and mobile communication networks, for 
placing online advertising space by retailers, 
wholesalers, brand owners, media and advertising 
agencies, directory publishers, web vendors and 
content providers in local marketplaces, for 
measuring and reporting of market response and 
advertising campaign effects, for measuring and 
monetizing mobile advertising, for registration, 
collection, transcription, compilation and 
systemization of communications and data relating to 
shopping behavior and for disseminating immediate 
and relevant shopping information to shoppers in 
local marketplaces; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת פלטפורמת חיפוש לאפשר
למשתמשים לבקש תוכן מ- ולקבל תוכן ל-התקן נייד; שירותי

מנוע חיפוש, דהיינו אספקת מנוע חיפוש להשגת תוכן
אלקטרוני, מידע ושירותים מקומיים באינטרנט המיועדים
לצפייה על התקנים אלחוטיים וניידים; אספקת שימוש זמני
בתוכנה מקוונת בלתי-ניתנת להורדה המספקת ממשק

משתמש למנוע חיפוש הנגיש דרך התקנים ניידים; אספקת
שימוש זמני בתוכנה מקוונת בלתי-ניתנת להורדה להפצת תוכן,
נתונים ומידע פרסומיים ממוקדים באמצעות רשתות תקשורת

אלחוטיות וניידות, למיקום שטח פרסומי מקוון על ידי
קמעונאים, סיטונאים, בעלי מותגים, סוכנויות מדיה ופרסום,

מוציאים לאור של מדריכים, ספקים ברשת וספקי תוכן בשווקים
מקומיים, למדידה ודיווח על תגובת שוק והשפעות של מסעות
פרסום, למדידה וניצול לצרכי רווח של פרסום נייד, לרישום,
איסוף, תמלול, קומפילציה וסיסטמיזציה של תקשורות ונתונים
הקשורים להתנהגות של קנייה ולהפצת מידע מיידי ורלוונטי
לגבי קניות לקונים בשווקים מקומיים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Uri Graff שם: אורי גרף

Address: 172 Abba Hushi St., Haifa 34988, Israel כתובת : רח' אבא חושי 172, חיפה, 34988, ישראל

Identification No.: 058746736מספר זיהוי: 058746736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 02/12/2009, No. 77/884482 ארה"ב , 02/12/2009 , מספר 77/884482

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

WALKISHOPPI

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229199 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 64730/06/2010



Mobile target advertising and mobile target 
marketing; local-based media services; disseminating 
of targeted advertising content, data and information 
for others via wireless and mobile communication 
networks; providing online advertising space for 
retailers, wholesalers, brand owners, media and 
advertising agencies, directory publishers, web 
vendors and content providers in local marketplaces; 
measuring and reporting of market response and 
advertising campaign effects; measuring and 
monetizing mobile advertising; services consisting of 
the registration, collection, transcription, compilation 
and systemization of communications and data 
relating to shopping behavior; disseminating 
immediate and relevant shopping information to 
shoppers in local marketplaces; all included in class 
35.

פרסום ממוקד נייד ושיווק ממוקד נייד; שירותי מדיה מבוססים-
מקומית; הפצת תוכן, נתונים ומידע פרסומיים ממוקדים

לאחרים באמצעות רשתות תקשורת אלחוטיות וניידות; אספקת
שטח פרסומי מקוון לקמעונאים, סיטונאים, בעלי מותגים,
סוכנויות מדיה ופרסום, מוציאים לאור של מדריכים, ספקים

ברשת וספקי תוכן בשווקים מקומיים; מדידה ודיווח של תגובת
שוק והשפעות של מסעות פרסום; מדידה וניצול לצורכי רווח של

פרסום נייד; שירותים הכוללים רישום, איסוף, תמלול,
קומפילציה וסיסטמיזציה של תקשורות ונתונים הקשורים

להתנהגות של קנייה; הפצת מידע מיידי ורלוונטי לגבי קניות
לקונים בשווקים מקומיים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Uri Graff שם: אורי גרף

Address: 172 Abba Hushi St., Haifa 34988, Israel כתובת : רח' אבא חושי 172, חיפה, 34988, ישראל

Identification No.: 058746736מספר זיהוי: 058746736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 02/12/2009, No. 77/884482 ארה"ב , 02/12/2009 , מספר 77/884482

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

WALKISHOPPI

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229200 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 64830/06/2010



Computer services, namely, providing a search 
platform to allow users to request content from and 
receive content to a mobile device; search engine 
services, namely provide a search engine for 
obtaining electronic content, information and local 
services on the internet to be viewed on wireless and 
mobile devices; providing temporary use of online 
non-downloadable software which provides a user 
interface for a search engine accessible through 
mobile devices; providing temporary use of online 
non-downloadable software for disseminating of 
targeted advertising content, data and information via 
wireless and mobile communication networks, for 
placing online advertising space by retailers, 
wholesalers, brand owners, media and advertising 
agencies, directory publishers, web vendors and 
content providers in local marketplaces, for 
measuring and reporting of market response and 
advertising campaign effects, for measuring and 
monetizing mobile advertising, for registration, 
collection, transcription, compilation and 
systemization of communications and data relating to 
shopping behavior and for disseminating immediate 
and relevant shopping information to shoppers in 
local marketplaces; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת פלטפורמת חיפוש לאפשר
למשתמשים לבקש תוכן מ- ולקבל תוכן ל-התקן נייד; שירותי

מנוע חיפוש, דהיינו אספקת מנוע חיפוש להשגת תוכן
אלקטרוני, מידע ושירותים מקומיים באינטרנט המיועדים
לצפייה על התקנים אלחוטיים וניידים; אספקת שימוש זמני
בתוכנה מקוונת בלתי-ניתנת להורדה המספקת ממשק

משתמש למנוע חיפוש הנגיש דרך התקנים ניידים; אספקת
שימוש זמני בתוכנה מקוונת בלתי-ניתנת להורדה להפצת תוכן,
נתונים ומידע פרסומיים ממוקדים באמצעות רשתות תקשורת

אלחוטיות וניידות, למיקום שטח פרסומי מקוון על ידי
קמעונאים, סיטונאים, בעלי מותגים, סוכנויות מדיה ופרסום,

מוציאים לאור של מדריכים, ספקים ברשת וספקי תוכן בשווקים
מקומיים, למדידה ודיווח על תגובת שוק והשפעות של מסעות
פרסום, למדידה וניצול לצרכי רווח של פרסום נייד, לרישום,
איסוף, תמלול, קומפילציה וסיסטמיזציה של תקשורות ונתונים
הקשורים להתנהגות של קנייה ולהפצת מידע מיידי ורלוונטי
לגבי קניות לקונים בשווקים מקומיים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Uri Graff שם: אורי גרף

Address: 172 Abba Hushi St., Haifa 34988, Israel כתובת : רח' אבא חושי 172, חיפה, 34988, ישראל

Identification No.: 058746736מספר זיהוי: 058746736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Class: 42 סוג: 42

U.S.A. , 02/12/2009, No. 77/884485 ארה"ב , 02/12/2009 , מספר 77/884485

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

MOBISHOPPI

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229201 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 64930/06/2010



Mobile target advertising and mobile target 
marketing; local-based media services; disseminating 
of targeted advertising content, data and information 
for others via wireless and mobile communication 
networks; providing online advertising space for 
retailers, wholesalers, brand owners, media and 
advertising agencies, directory publishers, web 
vendors and content providers in local marketplaces; 
measuring and reporting of market response and 
advertising campaign effects; measuring and 
monetizing mobile advertising; services consisting of 
the registration, collection, transcription, compilation 
and systemization of communications and data 
relating to shopping behavior; disseminating 
immediate and relevant shopping information to 
shoppers in local marketplaces; all included in class 
35.

פרסום ממוקד נייד ושיווק ממוקד נייד; שירותי מדיה מבוססים-
מקומית; הפצת תוכן, נתונים ומידע פרסומיים ממוקדים

לאחרים באמצעות רשתות תקשורת אלחוטיות וניידות; אספקת
שטח פרסומי מקוון לקמעונאים, סיטונאים, בעלי מותגים,
סוכנויות מדיה ופרסום, מוציאים לאור של מדריכים, ספקים

ברשת וספקי תוכן בשווקים מקומיים; מדידה ודיווח של תגובת
שוק והשפעות של מסעות פרסום; מדידה וניצול לצורכי רווח של

פרסום נייד; שירותים הכוללים רישום, איסוף, תמלול,
קומפילציה וסיסטמיזציה של תקשורות ונתונים הקשורים

להתנהגות של קנייה; הפצת מידע מיידי ורלוונטי לגבי קניות
לקונים בשווקים מקומיים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Uri Graff שם: אורי גרף

Address: 172 Abba Hushi St., Haifa 34988, Israel כתובת : רח' אבא חושי 172, חיפה, 34988, ישראל

Identification No.: 058746736מספר זיהוי: 058746736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Class: 35 סוג: 35

U.S.A. , 02/12/2009, No. 77/884485 ארה"ב , 02/12/2009 , מספר 77/884485

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

MOBISHOPPI

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229202 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 65030/06/2010



Downloadable software and software applications for 
mobile target advertising and mobile target 
marketing, for providing local-based media services, 
for disseminating of targeted advertising content, 
data and information for others via wireless and 
mobile communication networks, for providing online 
advertising space for retailers, wholesalers, brand 
owners, media and advertising agencies, directory 
publishers, web vendors and content providers in 
local marketplaces, for measuring and reporting of 
market response and advertising campaign effects, 
for measuring and monetizing mobile advertising, for 
the registration, collection, transcription, compilation 
and systemization of communications and data 
relating to shopping behavior, and for disseminating 
immediate and relevant shopping information to 
shoppers in local marketplaces; software application 
enabling to access a search platform to allow users 
to request content from and receive content to a 
mobile device; software application enabling 
provision of search engine services for obtaining 
electronic content, information and local services on 
the internet to be viewed on wireless and mobile 
devices; all included in class 9.

תוכנה ויישומי תוכנה הניתנים להורדה לפרסום ממוקד נייד
ושיווק ממוקד נייד, לאספקת שירותי מדיה מבוססים-מקומית,
להפצת תוכן, נתונים ומידע פרסומיים ממוקדים לאחרים דרך
רשתות תקשורת אלחוטיות וניידות, לאספקת שטח פרסומי
מקוון לקמעונאים, סיטונאים, בעלי מותגים, סוכנויות מדיה

ופרסום, מוציאים לאור של מדריכים, ספקים ברשת וספקי תוכן
בשווקים מקומיים, למדידה ודיווח של תגובת שוק והשפעות של
מסעות פרסום, למדידה וניצול לצורכי רווח של פרסום נייד,

לרישום, איסוף, תמלול, קומפילציה וסיסטמיזציה של תקשורות
ונתונים הקשורים להתנהגות של קניה, ולהפצה של מידע מיידי
ורלוונטי לגבי קניות לקונים בשווקים מקומיים; יישום תוכנה

המאפשר גישה לפלטפורמת חיפוש על מנת לאפשר
למשתמשים לבקש תוכן מ- ולקבל תוכן ל-התקן נייד; יישום

תוכנה המאפשר אספקה של שירותי מנוע חיפוש להשגת תוכן
אלקטרוני, מידע ושירותים מקומיים באינטרנט המיועדים

לצפייה על התקנים אלחוטיים וניידים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Uri Graff שם: אורי גרף

Address: 172 Abba Hushi St., Haifa 34988, Israel כתובת : רח' אבא חושי 172, חיפה, 34988, ישראל

Identification No.: 058746736מספר זיהוי: 058746736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 02/12/2009, No. 77/884485 ארה"ב , 02/12/2009 , מספר 77/884485

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

MOBISHOPPI

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229203 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 65130/06/2010



Downloadable software and software applications for 
mobile target advertising and mobile target 
marketing, for providing local-based media services, 
for disseminating of targeted advertising content, 
data and information for others via wireless and 
mobile communication networks, for providing online 
advertising space for retailers, wholesalers, brand 
owners, media and advertising agencies, directory 
publishers, web vendors and content providers in 
local marketplaces, for measuring and reporting of 
market response and advertising campaign effects, 
for measuring and monetizing mobile advertising, for 
the registration, collection, transcription, compilation 
and systemization of communications and data 
relating to shopping behavior, and for disseminating 
immediate and relevant shopping information to 
shoppers in local marketplaces; software application 
enabling to access a search platform to allow users 
to request content from and receive content to a 
mobile device; software application enabling 
provision of search engine services for obtaining 
electronic content, information and local services on 
the internet to be viewed on wireless and mobile 
devices; all included in class 9.

תוכנה ויישומי תוכנה הניתנים להורדה לפרסום ממוקד נייד
ושיווק ממוקד נייד, לאספקת שירותי מדיה מבוססים-מקומית,
להפצת תוכן, נתונים ומידע פרסומיים ממוקדים לאחרים דרך
רשתות תקשורת אלחוטיות וניידות, לאספקת שטח פרסומי
מקוון לקמעונאים, סיטונאים, בעלי מותגים, סוכנויות מדיה

ופרסום, מוציאים לאור של מדריכים, ספקים ברשת וספקי תוכן
בשווקים מקומיים, למדידה ודיווח של תגובת שוק והשפעות של
מסעות פרסום, למדידה וניצול לצורכי רווח של פרסום נייד,

לרישום, איסוף, תמלול, קומפילציה וסיסטמיזציה של תקשורות
ונתונים הקשורים להתנהגות של קניה, ולהפצה של מידע מיידי
ורלוונטי לגבי קניות לקונים בשווקים מקומיים; יישום תוכנה

המאפשר גישה לפלטפורמת חיפוש על מנת לאפשר
למשתמשים לבקש תוכן מ- ולקבל תוכן ל-התקן נייד; יישום

תוכנה המאפשר אספקה של שירותי מנוע חיפוש להשגת תוכן
אלקטרוני, מידע ושירותים מקומיים באינטרנט המיועדים

לצפייה על התקנים אלחוטיים וניידים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Uri Graff שם: אורי גרף

Address: 172 Abba Hushi St., Haifa 34988, Israel כתובת : רח' אבא חושי 172, חיפה, 34988, ישראל

Identification No.: 058746736מספר זיהוי: 058746736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Class: 9 סוג: 9

U.S.A. , 02/12/2009, No. 77/884482 ארה"ב , 02/12/2009 , מספר 77/884482

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

WALKISHOPPI

Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229204 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 65230/06/2010



Provision of an electronic exchange for trading of 
financial instrument; providing a financial trading 
network via a global computer network; electronic 
communication of financial information relating to 
market quotations, trading in financial instruments, 
including bids, offers, trade and sizes, execution, 
confirmation and supervision of clearing and 
settlement of financial instruments and financial 
information relating thereto; all included in class 38.

מתן שירות סחר אלקטרוני למסחר בכלים פיננסיים; מתן רשת
למסחר פיננסי באמצעות מערכת מחשבים גלובלית; תקשורת
אלקטרונית של מידע פיננסי בקשר לנתוני שוק, מסחר בכלים
פיננסיים, לרבות הוראות, הצעות, מסחר ומידות, ביצוע, אישור
ופיקוח על סליקה ופרעון של כלים פיננסיים ומידע פיננסי בקשר

לכך; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ava Financial Ltd.

Address: Road Town, P.O.B. 3161, Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 800550

BVI Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of 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

AVA FX

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229376 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 65330/06/2010



An appliance for preparing coffee, included in Class 
11

מכשיר להכנת קפה, הנכלל בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

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

IL MAESTRO

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230048 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 65430/06/2010



Coffee, included in Class 30 קפה, הנכלל 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

IL MAESTRO

Application Date 23/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230049 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 65530/06/2010



Cosmetic cream, body lotions, colourless lipstick, 
shampoo, all produced from papaya; all included in 
class 3.

משחות קוסמטיות, תרחיצי גוף, משחות שפתיים ללא צבע,
ושמפו לשיער, כולם מוסקים מפפיה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NORMA BILBOLL

Address: 59, Devon Road, Great Neck, New York, 11023, 
U.S.A.

Identification No.: 71038

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Calvo & Calvo-Goller, Adv.

Address: 12 Lehi Str.  , Jerusalem, 97856, Israel

שם: קלוו & קלוו-גולר, עו"ד

כתובת : רחוב לח"י 12  , ירושלים, 97856, ישראל

NORMACREAM

Application Date 03/06/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230465 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 65630/06/2010



Soaps, natural products, care products for man and 
women, cosmetics, body and massage oils, hair 
products, baby care and protection products, bath 
products, spa products, sun care and protection 
products, gels, creams, lotions, makeup products; all 
included in class 3.

סבונים, קוסמטיקה טבעית, מוצרי טיפוח לאשה ולגבר,
תמרוקים, שמני גוף ועיסוי, מוצרים לשיער, מוצרי הגנה וטיפוח
לתינוק, מוצרי אמבט, מוצרי ספא, מוצרי הגנה משמש, ג'לים,
תחליבים, קרמים, תכשירי איפור שונים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Nature Scent Y.S. Ltd. שם: ניחוח טבע י.ש. בע"מ

Address: 22 Har Ardon St.  , Mitzpe Ramon, 80600, Israel כתובת : רח' הר ארדון 22  , מצפה רמון, 80600, ישראל

Identification No.: 513493148מספר זיהוי: 513493148

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Harel, Adv.

Address: 242 Ben Yehuda Street  , Tel Aviv, 63501, 
Israel

שם: שי הראל, עו"ד

כתובת : רחוב בן יהודה 242  , תל אביב, 63501, ישראל

פארן
FARAN

Application Date 13/06/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230560 מספר סימן

י"ח תמוז תש"ע - 65730/06/2010
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י"ח תמוז תש"ע - 65830/06/2010



213629 213642 213645 213754 213758 213762 213795 213796 
213803 213804 213805 213812 213816 213819 213828 213829 
213836 213837 213841 213847 213848 213857 213858 213859 
213860 213861 213862 213863 213864 213887 213905 213932 
213986 213987 213988 213989 214008 214030 214034 214035 
214049 214055 214056 214057 214058 214059 214072 214074 
214093 214119 214121 214123 214137 214143 214152 214159 
214163 214164 214180 214218 214219 214220 214221 214222 
214235 214238 214250 214254 214256 214267 214282 214283 
214293 214315 214404 214406 214409 214417 214418 214419 
214420 214421 214422 214423 214424 214425 214437 214451 
214453 214454 214455 214468 214472 214473 214474 214481 
214482 214493 214505 214508 214510 214516 214517 214518 
214524 214527 214528 214529 214547 214567 214568 214571 
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215137 215187 215188 215240 215304 215305 215306 215307 
215372 215428 215457 215467 215482 215500 215512 215540 
215544 215545 215561 215569 215570 215573 215574 215575 
215577 215606 215617 215619 215625 215626 215627 215628 
215630 215631 215669 215670 215671 215673 215678 215679 
215682 215685 215687 215688 215693 215694 215726 215727 
215739 215740 215745 215746 215748 215766 215767 215768 
215769 215770 215771 215772 215773 215774 215775 215776 
215777 215778 215779 215780 215781 215782 215783 215784 
215785 215786 215787 215788 215789 215790 215796 215807 
215824 215825 215826 215827 215828 215829 215831 215835 
215838 215839 215840 215842 215843 215844 215845 215846 
215850 215851 215852 215853 215854 215855 215857 215858 
215860 215861 215870 215871 215872 215873 215890 215897 
215898 215910 215917 215919 215920 215921 215922 215923 
215924 215927 215931 215932 215933 215937 215940 215941 
215942 215944 215951 215954 215955 215957 215958 215968 
215969 215970 215971 215972 215974 215975 215978 215979 
215982 215983 215985 215987 215991 215993 215995 216014 
216015 216017 216023 216024 216025 216026 216027 216033 
216034 216036 216039 216040 216041 216042 216043 216044 
216045 216046 216047 216048 216049 216050 216051 216052 
216053 216054 216062 216068 216069 216070 216071 216072 
216074 216092 216093 216094 216095 216097 216103 216105 
216106 216107 216113 216114 216115 216123 216128 216129 
216130 216131 216132 216133 216134 216135 216136 216137 
216142 216143 216146 216147 216148 216149 216150 216151 
216152 216155 216156 216160 216161 216162 216167 216168 
216174 216177 216197 216199 216200 216201 216203 216204 
216205 216206 216207 216208 216209 216210 216211 216213 
216214 216222 216233 216234 216235 216237 216238 216239 
216240 216242 216243 216245 216257 216258 216259 216260 
216263 216265 216266 216267 216268 216269 216270 216279 
216284 216285 216303 216328 216331 216339 216341 216349 
216376 216391 216392 216393 216406 216409 216468 216469 
216470 216471 216472 216473 216474 216475 216476 216477 
216478 216479 216480 216481 216482 216483 216484 216485 
216488 216492 216493 216494 216496 216497 216498 216517 
216519 216534 216535 216536 216537 216538 216539 216540 
216559 216563 216564 216565 216566 216586 216587 216588 
216589 216590 216591 216592 216593 216594 216595 216630 
216631 216632 216633 216634 216635 216636 216637 216638
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207737

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

The Norvegian Trade Co. Nortrac Israel Ltd.

חברה נורבגית למסחר נורטרק ישראל בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

186721

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Chivas Brothers Limited

Paisley, Renfrewshire, Scotland, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

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

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2010

216639 216640 216641 216642 216643 216667 216668 216697 
216710 216711 216712 216713 216714 216715 216716 217076 
223347 223352 223701 223707 223714 224598 224863 224865 
225285 225922 225982 226312 226677 227340 227505 227507
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112881

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

KOMET GROUP GmbH

Besigheim, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

100286 100287 100288 100290 100291 100292 100293 111778 111779 166266 189977 
189978 189979 189980 189981 189982 212300 212301

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Standard & Poor's Financial Services LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

New York, New York, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

118230 118231 118232 118233 118234 118235 118236 118237 118238 118239

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Keter Plastic Ltd.

כתר פלסטיק בע"מ

הרצליה, ישראל

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 
Hamenofim St. , Herzelia

115846 115847 115848 115849 115850 115851 192057 192058

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Starwood GT Licensing Lux S.a.r.l.

Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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138879

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Joint Trademark Holding, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Midldebury, Connecticut, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

12677 71695 84006 84007 158934 158935 164069 164070 164071 164072 167995 167996 
167997 171097 171098 208239 208241 208242 208245 208246 208247

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל
אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Hull, United Kingdom

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv

144081 144082 144083 144084 157660 157661

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Sofimed Ltd.

Limassol , Cyprus

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

141354 141355

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

T-Mobile Holdings Limited

Hatfield, Herfordshire, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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159629 159630 159631 159632 159633 159634 159635 159636 159637 160501 160502 
160503 160504 160505 160506 168680 168681 168682 168684 168685 168687 168688 
168689 168690 168691 168692 168693 168694 168695 168696 168697 168698 168699 
168701 168702 168703 168704 168705 174804 174805 174806 174807 174816 174817 

174818 174819

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Biarritz Holdings S.a.r.l.

Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

166545

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

BELGACOM naamloze vennootschap van publiek recht

1030 Brussel, Belgium

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

161858

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Panasonic Electric Works Co., Ltd.

Osaka, Japan

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

169652

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Galderma S.A.

Cham, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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185631 185632

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Firetrace USA, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Scottsdale, Arizona, U.S.A.

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

174551

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

SK Lubricants Co., Ltd.

Seoul, Democratic People's Republic of Korea

4 Weizman Street , Tel Aviv

192452 192453

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Airgas, Inc. ; (Delaware Corporation)

Radnor, Pennsylvania, U.S.A.

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

171999

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Test Rite International Co., Ltd.

Taipei, Taiwan

P.O.B. 2273 ,   Rehovot
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223790

רפי וינברגר, עו"ד

רחוב יפו 216   ,   ירושלים

Rafi Weinberger, Adv.

יוניק סוכנויות בע"מ

ראשון לציון, ישראל

216 Jaffa Street , Jerusalem

216431 216432

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

Vuka Limited

St. Helier, Jersey , Jersey Islands

Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd. 
, Tel Aviv

198788 198789 198790 198791 198792 204179 204180 204181 204182 204183

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Otsuka Holdings Co., Ltd.

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

193996 193997 193998 193999

אפלפלד ושות', עו"ד

ת.ד. 18253 ,   תל אביב

Appelfeld & Co.

Genome Cosmetics LLC ; (Pennsylvania Limited 
Liability Company)

Bensalem, Pennsylvania, U.S.A.

P.O.B. 18253 ,   Tel Aviv
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40888 69798

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

McGregor Finance International B.V.

3971 KA Driebergen- Rijsenburg, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

39096

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Ascend Performance Materials LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Houston, Texas, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

31237 31239 31240 31241

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Milacron LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Batavia, Ohio, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

28880 44102 44247 51059 55398

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Molson Coors Brewing Company (Uk) Limited

Burton-on-Trent, Staffordshire, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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52909 52910 65445 151169 151170 159137 159639 181326

סולמי-לביא, עו"ד

בית רובינשטיין, קומה 15 רח' לינקולן 20 ,   תל אביב

Sulami-Lavie, Adv.

Biarritz Holdings S.a.r.l.

Luxembourg, Luxembourg

Rubinstein House, 15th floor 20 Lincoln St. , 
Tel Aviv

52390

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

FMC Chemical, S.P.R.L.

Bruxelles, Belgium

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

65032

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Distell Limited

Stellenbosch, Republic of South Africa

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

68332

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Muller Drogeria Magyarorsszag Kereskedelmi Beteti 
Tarsasag

H-1052 Budapest, Hungary

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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81320 81321 81322 81323 212671

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Bank of America Corporation ; (Delaware Corporation)

Charlotte, North Carolina, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

71808

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

JEALSA RIANXEIRA, S.A.

Boiro, La Corune, Spain

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

77085 77086 77087 77646 77647 77648 77651 191950 191951 191952

פריימן & גולדברג

רח' דרויאנוב 5  , בית כלל, קומה 10   תל אביב

Freimann & Goldberg

Viacom Overseas Holdings C.V.

Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles

5 Droyanov Street , Tel Aviv

73100 73101 85955

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Fred J. Hayman ; (U.S. citizen)

Beverly Hills, California, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem
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שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

147281

מאיר וקנין

Meyer Vaknin

86738

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Sinclair Pharma PLC

Godalming, Surrey, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

96472 96473

ד. מירקין ושות', עו"ד

דרך מנחם בגין 52   ,   תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

MBE WORLDWIDE S.R.L.

Milano, Italy

52 Menachem Begin Road , Tel Aviv

91673 91674 91675

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Future Graphics Imaging Corporation ; (Delaware 
Corporation)

San Fernando, California, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia
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שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

164893 164894 164905 164906 173004 176658 189738 189739

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NanoScale Corporation ; (Delaware Corporation)

167131 169651

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CERTINA AG (CERTINA SA) (CERTINA LTD)

10937

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

DIANA Mayer & Grammelspacher GmbH & Co. KG

117864 117865 117866 117867 225414 225415 225416

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Global Blue Holdings AB

195567 195568

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

OSIsoft, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)
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225202 225203 225204

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Amprion GmbH

225417

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Global Blue Holdings AB

201433 201434 210051 211692

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hardy Way, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

213821 222711 222713 222721 222731 222733 222734 222736 
223064 223066 223073 223083

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wyeth LLC ; (Delaware Limited Liability Company)
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68331 68332

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Muller Drogeria Magyarorsszag Kereskedelmi Beteti Tarsasag

71512 71513 71514 71515 71516

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MALEV Magyar Legikozlekedesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag

2856 9071 9072 9073 9093 21029 25925 25927 26067 26068 
40808 50340 50341 50343 50345 50346 50347 50348 54767 
54773 54774 106292 106293 106294 106295 106447 106448 

120070 120071 120072 120073 122262 127705 127932 171984 
171985 197721 198505 215627 215628 216468 216469 216470 
216471 216472 216473 216474 216475 216476 216477 216478 
216479 216480 216481 216482 216483 216484 216485 216708 

216709

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mead Johnson & Company, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

36466 36467 88363 167036 167037

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Stahlgruber Otto Gruber AG

י"ח תמוז תש"ע - 67230/06/2010



74654 74655 77230

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Dixie Consumer Products, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

86559 86560 86561 86562

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Head Sport GmbH

84786 84787 84788 84789 93585 93588 93589 93590 139272 
145485 149616 200277

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Lorenz Snack-World Holding GmbH

86443

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Italian Luxury Industries S.P.A.

י"ח תמוז תש"ע - 67330/06/2010



9325 13948 21319 24000 25815 26335 29305 30839 35578 37042 
37045 37048 37053 40819 40820 42725 43087 43613 43968 
44109 44335 44714 45293 45867 46357 46756 46845 47581 
49127 49908 53891 53892 53893 55859 57297 57415 62164 
63082 65364 72939 73665 73667 73668 73669 74242 74244 

75811 83190 85784 87695 96721 96722 96723 102622 105720 
105721 105723 105724 105725 105726 105727 105901 109318 
116893 120893 120895 122159 122259 122260 122532 123219 
123239 123904 123905 131037 133816 134069 136195 136955 
137265 137640 137641 137642 137643 149892 154507 157148 
158168 160012 160685 160686 160687 160688 160689 160690 
160691 160692 160834 162022 162023 162024 162025 162026 
162027 162976 166536 166537 166686 166687 166688 166689 
168706 169284 169957 169958 171481 173566 173567 175437 
179802 179803 179804 179805 179806 179807 179808 179984 
180132 180407 180409 180699 183762 184571 185332 185333 
185715 187015 191092 191093 191094 191095 191096 192376 
192377 192378 192379 192380 196426 196427 196428 198126 
198127 198904 200233 200234 200235 200236 200271 203827 
203828 208256 208658 208891 208892 208893 208894 208896 
208897 213201 213202 213637 215578 215579 215580 215581

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wyeth LLC ; (Delaware Limited Liability Company)
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שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

22745 64474 102496

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Georg Brauchle Ring 64-66  Munchen  , 
Germany

66187 70908

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

890 Forty Foot Road P.O.B. 332 Kulpsville, 
PA , 19443-0332 , U.S.A.

169800

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

18/F, Hualian Bldg., 238 Zhongshan East Rd.  
Ningbo, Zhejiang , People's Republic of 
China

222366 222367

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Bahnhofstr. 6  Herisau , CH-9100 , 
Switzerland
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2917 9100 9108 9111 9138 19812 19829 19832 19855 19866 19882 19883 19895 
19910 19912 19914 19915 19922 19931 40799 40801 40811 40814 40819 40821 
40822 40824 40825 40827 40828 40831 40842 40843 40847 40850 40859 40861 
40862 40866 40869 40870 40871 40872 40874 40881 40886 40887 40889 40890 
40891 72623 72624 72625 72626 72627 72640 72645 72660 72661 72686 72687 
72688 72692 72695 72709 72715 72716 72719 72720 72726 72732 72735 72743 
72748 72751 72755 72758 72761 72762 72763 72775 72777 72779 72780 72781 
72786 72796 72797 72804 72806 72807 72818 72825 72826 72827 72828 72830 
72837 72838 72847 72848 72855 72856 138293 138294 138295 138300 138568 

138752 139291

חידושים
RENEWALS

2938 9034 9060 9108 9160 9204 9325 19717 19719 19860 19882 19938 19945 
19972 19973 20022 20025 20028 20041 20099 20129 40079 40763 40764 40765 
40804 40822 40845 40865 40929 40931 40932 40965 40972 40975 40998 41075 
41087 41112 41153 41158 41175 41176 41177 41178 41179 41180 41181 41182 
41190 41191 41192 72215 72216 72526 72527 72549 72637 72665 72666 72678 
72695 72714 72732 72741 72751 72768 72773 72779 72881 72893 72910 72911 
72915 72916 72917 72918 72919 72936 72946 72963 72964 72985 72990 72991 
72992 72993 72994 72995 72996 73024 73030 73031 73032 73033 73039 73100 
73101 73147 73148 73151 73209 73210 73211 73212 73213 73215 73239 73247 
73269 73270 73271 73272 73298 73312 73313 73317 73318 73333 73351 73363 
73380 73383 73384 73386 73387 73388 73390 73392 73393 73396 73397 73438 
73439 73453 73455 73459 73460 73487 73512 73520 73523 73665 73785 140607 

141292 143740 143741

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2675 2678 8535 8564 19195 19201 19213 19226 19232 19233 19262 40085 40092 
40141 40147 40149 40159 40160 40178 40181 71009 71010 71022 71023 71024 
71026 71030 71033 71035 71042 71043 71044 71057 71059 71060 71066 71067 
71074 71075 71076 71080 71082 71094 71110 71111 71115 71117 71120 71122 
71123 71157 71158 71160 71165 71172 71176 71177 71179 71187 71190 71196 

71200 71201 71203 71205 132914 132996 132997 132998 132999 133311 133357 
133526 133527 133528 133529 133578 133579
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ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

106595

סוג 42 - שרותי חנויות קמעונאיות לנעליים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class 42 - Retail shoe store services; all included in class 42.

הוספת סיווג
ADDITION OF CLASS OF GOODS

106595

סוג 35 - שרותי חנויות קמעונאיות לנעליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class 35 - Retail shoe store services; all included in class 35.

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

214845

.ZymoGenetics, Inc

205255 205256

ויז'נסנס בע"מ

.VISIONSENSE LTD

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

180337 180338 207103 207104 210189
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בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

219814
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Honey.

Class: 30

Goods/Services

Owners

Name: Pčelarska zadruga “HOMOLJEMED” Žagubica

Address: Trg Jovana Šerbanovića 5, Serbia

Identification No.: 71042

Producing areaאזור יצור

Appellation No. 892 מספר כינוי

Application Date 15/06/2010 תאריך הגשה

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות
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